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I. BEVEZETÉS 

Egy divatossá vált kifejezés, a „humán erőforrás", az elmúlt években szinte észrevédenül lopta be 

magát a szakmai és hétköznapi szóhasználatba. Szó szerint értelmezve a kifejezést, az emberrel, az 

egyénnel szoros kapcsolatban lévő erőforrásra kell gondolnunk. Előbb az utótagot definiálva egy 

olyan alapvető stratégiai bázissal állunk szemben, amely egy egyén, szervezet, régió számára 

hasznosítható, kiaknázható (KAROLINY M . 1996). Az emberi erőforrás tehát nagyban függ az 

egyént je l lemző saját adottságoktól, magatartástól és - a talán legnehezebben fel térképezhető -

hajlandóságától is. A gazdasági élet szereplői számára egyre fontosabbá váló emberi erőforrás jól 

kiszámítható és prognoszuzálható kell, hogy legyen, ezért - hasonlóan más erőforrásokhoz - ezt is 

mérhetővé, összehasonlíthatóvá kellett tenni (BEÉR, M. 1984). A definícióban is feltárt szubjektív 

elemektől többé kevésbé megtisztítva az objektív elemek már komparatívvá váltak, az ember 

egyéni adottságai kerültek a h u m á n erőforrással foglalkozók vizsgálatainak előterébe. Céljuk az 

volt, hogy az aktuális hasznosítás, „felhasználás" céljából legfontosabb adottságot (intelligencia, 

logika, feladat-megoldó készség, rátermettség, vagy az iskolázottság, szakképzettség) felmérésekkel 

és személyes beszélgetések kapcsán, feltárják, de igen ritkán törekedtek az emberi erőforrás 

komplex voltának átfogó elemzésére (BEAUMONT, P. B. 1992, 1993). 

Egy olyan ország, régió vagy térség é le tében, amely szűkében áll a klasszikus ér te lemben 

vett erőforrásoknak, különösen nagy jelentőséggel bír a lakosság minőségi összetétele (TRÓCSÁNY1 

A. 1997e). Az embert körülvevő földrajzi környezetet, a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális, 

természeti tér részeként értelmezhetjük, mely textúrájának sűrűsödési pontjai a települések 

(TÓTH J. 1998). Ezen tér egy tetraéderrel model lezhető , melyet négy darab egybevágó, egyenlő 

oldalú háromszög határol (TÓTH J. 1981). A hasonló fontosságot és az egymástól való kölcsönös 

függést a háromszögek egyenlő és egymással kapcsolatban álló felületei testesítik meg. Bizonyos 

gazdasági társadalmi viszonyok közepet te az egyes szférák je lentősége megváltozik, szerepük fel

vág)' leértékelődik. Adódha tnak olyan gazdasági-társadalmi viszonyok is, amelyek következtében az 

eredeti felfogás szerinti termeszed szféra alapvető pozíciója helyett más oldalak kerülheüiek a 

tetraéder képzeletbeli alsó síkjára. Ilyen helyzet állt elő a kilencvenes évek Magyarországa 

esetében is, amikor a termeszed környezet konstans helyzete mellett, a gazdasági szférában 

bekövetkezet draszükus szerkezet- és irányváltás, valamint az alapvető infrastruktúra kiépülte után, 

a társadalom és az azt felépítő ember vált a stratégiai lehetőséggé. Ebben a szituációban az ember 

legfőbb erőforrássá lép elő, melynek mind mennyiségi, mind minőségi aspektusai fontosak a jelen 
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és jövőbeni lehetőségek szempontjából . A mennyiségi jegyek a jelenlévő népességszámon 

keresztül a települések méretét , a társadalmi-gazdasági térben elfoglalt hierarchia szintet, ezen 

keresztül a további minőségi jegyeket is nagyban meghatározzák. A népesség belső struktúrája, 

demográfiai, etnikai összetétele, iskolázottsága, szakképzettsége, nyelvtudása, illetve egészségi 

állapota jó l jellemzi a terület h u m á n erőforrásait. 

I. 1. Fogalom definíció 
Dolgozatom célja a Magyarország h u m á n erőforrásaiban megmuta tkozó területi 

egyenlőtlenségeket feltérképezni, a differenciák mögöt t m e g h ú z ó d ó hatásokat feltárni. A humán 

erőforrás kérdésköre igen tágan értelmezett , leggyakrabban a közgazdaságtanban találkozhatunk 

vele, általában „humán erőforrás management" címek alatt (FARKAS F. - ELBERT, F. N . 1992). A 

sokféle értelmezésből adódóan más és más mérőszámok, muta tók alapján ítélik meg az egyént, 

ebből adódóan a kü lönböző munkák eredményei nem mindig összevethetők. A már korábban is 

említett összehasonlíthatóság miatt szükségessé vált egy nemzetközileg is elfogadott, alapvető, 

staüszúkai adatokra támaszkodó mutatószám kidolgozása. Az ENSZ á l u l lé t rehozot t szervezet, az 

UNDP (United Naúons Development Program), amely 174 országban küzd a szegénység 

megszüntetéséért , a női egyenjogúságért, az általános jólétér t , a fenntar tható gazdasági fejlődésért 

és munkahelyteremtésér t kidolgozta komplex mutatószámát, a H D I (Humán Development 

Index) mutatószámot, amellyel már jól összehasonlíthatók a világ kü lönböző pontjain élő 

népességének adottságaiban rejlő különbségek (UNDP 1998). A nemzetközi irodalomban azóta 

igen gyorsan elterjedt H D I index az írástudók arányának, az egy főre j u tó GDP-nek, illetve a 

születéskor várható élettartam adatainak feldolgozásával jellemzi egy adott ország emberi 

erőforrásait. A mutatószámot megalkotók - sokak által bírált - felfogását képviseli az a komplexitás, 

amely egymástól igen el térő milyenségű adatokat (műveltségi, jövedelmi és demográfiai) vet 

össze. Az UNDP álláspontja szerint a X X . század végén, az egyre szűkülő, globalizálódó világban 

élő egyén boldogulását alapvetően meghatározza az írni tudás, vagy nem tudás képessége 

(BURROWS, R. - LOADER, B. 1994). Az egy főre j u t ó GDP-n keresztül próbálják meg bemutami a 

nem-humán erőforrásokkal, gazdasági potenciállal való ellátottságot, amely d ö n t ő e n befolyásolja 

az adott térre je l lemző, e lé rhe tő anyagi lehetőségeket (NEMES NAGYj. 1995). Az egészségügyi 

ellátás, szolgáltatás színvonalára, ugyanakkor a genetikai örökségre, életkilátásokra tekintettel az 

UNDP kulcs-fontosságúnak véli a születéskor várható élet tartam HDI-ben tö r t énő megjelenítését 

is. Számos más tényezőt is bevonhatnánk egy hasonló muta tó kidolgozásakor, azonban a 

6 



nemzetközi összehasonlíthatóság érdekét szem előtt tartva, a muta tó korlátait ismerve, fogadjuk el 

a H D I által képviselt komplexitásra, összevethetőségre való törekvést. A következőkben 

Magyarország h u m á n erőforrás térképét p róbá lom megrajzolni az UNDP által megfogalmazott 

koncepció szellemében, a rendelkezésre álló, hazai staüszükai adatbázisra támaszkodva. 

I. 2. Vizsgálati módszerek 
A H D I megalkotásakor kü lönböző országok emberi erőforrásának összehasonlítása volt a cél, így 

e legendőnek bizonyult az országos szinten rendelkezésre álló adatok kiválasztása. Egy olyan kis 

ország esetében, mint Magyarország a terüleü egyenlődenségek megjelenítéséhez szükségesnek 

látszott részletesebb adatok beszerzése is. A megyei szintű elemzések elkészítését nem tartottam 

minden szempontból szemléletesnek, ezért a m é g részletesebb elemzés terüleü szintjét kerestem. 

A KSH kistérségeinek határai a területfejlesztés aktuális érdekeinek megfelelően folyamatosan 

változnak, így nem maradt más, mint a település szintű értékelés (TRÓCSÁNYI A. - PAP N . 1998). 

Ennek megfelelően olyan adatbázist kellett keresni, amely köved az általam elfogadott H D I 

kompozícióját, ugyanakkor rendelkezésre áll minden egyes magyarországi település esetében. A 

komplexitás alapelvét szem előtt tartva úgy dön tö t t em, hogy a sok tekintetben elavult, ám igen 

részletes, 1990-es népszámláláshoz nyúlok vissza (KSH 1990). A közel tízéves staúszdka frissítése 

e lkerülheteden volt, így a KSH által minden évben kiadott megyei évkönyvek, a továbbvezetett 

adatok, valamint a mikrocenzus értékeinek figyelembevételével rajzoltam meg térképeimet. 

Annak é rdekében , hogy az országról megrajzolt kép minél árnyaltabb, szemléletesebb legyen, a 

HDI-t alkotó demográfiai , képzetségi, gazdasági hármast saját felfogásomnak megfelelően, illetve 

a rendelkezésre álló adatok függvényében terjesztettem ki . Magyarországon nem elérhető a 

települési szintre lebontott születéskor várható élettartam, ezért a demográfiai arculat 

megrajzolásakor új muta tó megalkotását láttam célszerűnek. A m é g csak a legfrissebb 

statísztíkában szereplő (EU által is használt) , vitalitási index (CSATÁRI B. 1996) helyett az adott 

település korösszetételére m é g jobban je l lemző ádagéletkort számoltam ki . A születéskor várható 

élettartam, adatai csak megyei szinten és egyes településkategóriák esetében állnak rendelkezésre, 

ezért az ide vonatkozó elemzést nem települési szindg vizsgáltam. A képzetségi szint méréséhez 

nem tartottam elégségesnek az analfabetizmus egyszerű számbavételét, ezért kiegészítettem az 

adagos elvégzett osztályok számának terüleü elemzésével is. Magyarország esetében különös 

hangsúlyt kap az idegennyelv-ismeret (NlKOLOV M . 1999), amelynek megyei szintű értékelését 

szintén a képzettségi szintet e lemző résznél tartottam fontosnak bemutami. A gazdasági 
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lehetőségeket, az egy főre j u t ó GDP helyett a települési szintre lebontott személyi jövedelemadón 

keresztül ábrázol tam, ugyanis egy település lakóinak kereseti potenciálját a befizetett SZJA jobban 

fejezi k i , mint az ország által megtermelt hazai értékek lélekszám arányos leosztása (VUICS T. 

1997). 

A KSH által rendelkezésre bocsátott számsorokat leválogattam, xls és dbf formátumban 

számítógépre vittem, rendszereztem, majd táblázatokba foglaltam. A települési szinten 

rendelkezésre álló adatokat (áüagéletkor, analfabeüzmus aránya, átlagos elvégzett osztályszám, 

egy főre ju tó SZJA) egyenként településhatáros térképen ábrázoltam, amelynek kivitelezéséhez a 

Mapinfo Professional programot használtam. Minden egyes muta tó térképi megjelenítésével 

párhuzamosan az adatokat - az abszolút szám minőségének megfelelően emelkedő vagy csökkenő 

- sorrendbe állítottam, a listán elfoglalt pozíciót a településállományon belüli helyezésként fogtam 

fel. így minden település négy (különböző) helyezéshez jutott , amelyeket adagolva megkaptam 

egy összetett, komplex eredményt . Az ötödik térképen e komplex mutatószám alapján elért 

helyezéseket ábrázoltam. Az összes elkészített kartogramhoz szöveges leíró-elemző részt 

mellékeltem, amelyben nagy segítségemre volt Magyarország megyéinek kézikönyv-sorozata 

(KASZA S. 1997). Az összegző rész végén az e redeü H D I világrangsorban elért helyezésünket 

értékeltem (UNDP 1998) kitérve az adatok hát teréül szolgáló hatótényezők elemzésére, valamint 

a jövőbeni feladatok rövid felvázolására is. 

I. 3. A kutatás további irányai 
A kutatás eddigi állása arra ösztönzött, hogy a jövőben , a jelenlegi módszereket használva, az 

adatbázist egyveretűbbé téve ismételten feltérképezzem majd Magyarország h u m á n 

erőforrásaiban rejlő terüleü differenciákat. A közelgő népszámlálás és az előzetes információk 

szerint ismételten bővülő statisztikai felvételezés még pontosabb lehetőségeket biztosít a 2000-es 

állapotok regisztrálására, feltérképezésére. 
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II . IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A nyolcvanas évek végétől Magyarországon egyre nagyobb lendülete t vevő társadalmi, 

gazdasági változások alapvető szemlélet-változtatásra kényszerítették a gazdasági, politikai élet 

szereplőit. A változások, átalakulások kulcsszereplője az ember lett, hiszen akár 

kezdeményezőként , akár passzív részeseként e folyamatok m i n d e n k é p p e n érintették. Az új 

szemléletű gazdasági vezetés számára né lkülözheteden annak a bázisnak (erőforrásnak) az 

ismerete, amelyre végre tudja hajtani a szerkezet- és szemléletváltást. Az amerikai (CHANDLER, 

A . D. 1962 , B E A U M O N T , P. B. 1992 , 1993 , BEÉR, M . 1 9 8 4 ) és Nyugat-európai ( A N T H O N Y , P. A . 

1969, B L Y T O N , P. 1 9 9 2 ) szakirodalom - elsősorban a gazdasági élet legfelső vezetőinek 

kiválasztására - a hatvanas évek közepétől tudományos igényességgel, ám közgazdasági 

szempontból értékeli az emberi (objektív és szubjektív) adottságokat. A menedzseri réteg 

kiválasztásánál Magyarországon ma már létjogosultságot nyert az ekkor megfogalmazott HR 

(Humán Resource = emberi erőforrás) technikák alkalmazása a képzettség, kézség mérésében 

és menedzselésében. A posztfordista társadalmak már tőkeként (humán capital) értelmezik az 

embert, így a munkavállalói réteg széles tömegeire alkalmazzák e technikákat, amely a 

kilencvenes években a multinacionális cégeken keresztül Magyarországot is elérte. A terület 

nyolcvanas évek második felétől é ledő hazai és it thon e lé rhe tő magyar nyelvű szakirodalma 

azonban m é g ekkor is közgazdasági szempontból értékeli az emberi erőforrást, hangsúlyozva a 

fejlesztés (alapképzés, t réning) és az új szemlélethez való illesztés szükségességét (FARKAS F. -

ELBERT, F . N . 1 9 9 2 , LÁSZLÓ GY. 1995 , SCHULTZ, T. W. 1 9 8 3 , S IMÁI M . 1 9 8 6 ) . 

A h u m á n erőforrás térbeliségének vizsgálata elsősorban a társadalmi jóléttel 

(BURROWS, R. - LOADER, B. 1 9 9 4 , PlNCH, S. 1994 , 1 9 9 7 , TATA, R. - SCHULTZ, R. 1 9 8 8 ) , a 

gazdasági fejlettség globális kérdéseivel (RlTZEN, J. 1977 , ) és a befektetői preferenciákkal 

(KOJIMA, K. 1 9 9 0 ) való kapcsolatokra keresett magyarázatot. A hazai területi elemzések 

általában kistérségi szinten maradtak (TRÓCSÁNYI A . - WlLHELM Z. 1 9 9 6 , TRÓCSÁNYl A . 1 9 9 7 ) 

és folyamatosan szembesülnek a humán erőforrás ér telmezésének problémájával (TEPERICS K. 

1 9 9 8 ) . A szerzők általában csupán iskolázottságot (RAFFAY Z. 1 9 9 4 , TÓTH J. - TRÓCSÁNYI A . 

1 9 9 7 ) , illetve képzettségi szintet leíróan értékelnek, azt is leginkább egy nagyobb koncepció 

alfejezeteként (MÁRKUS J. 1997 , RUDLj. 1 9 9 9 ) , vagy munkaerőpiac i helyzetkép értékelésekor 

(TÉSITS R. - SZILÁGYI ZS. 1 9 9 7 ) . A hazai geográfia un ikumának számít a speciálisan képzettek, a 

tudományos minősítéssel rendelkezők térfoglalásának vizsgálata (TÓTH J. 1 9 9 0 ) . 

Az egész országra kiterjedő h u m á n erőforrás vizsgálat teljesen új keletű hazánkban, 

hiszen a korábbi kísérletek vagy nagyobb munkák részeként parciálisan foglalkoztak e témával, 

vagy csak a kistérségi értékelés szintjéig jutottak (CSATÁRI B. 1 9 9 6 , NEMES NAGYj. 1 9 8 8 ) . A 
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H D I (UNDP 1998) alapján tö r ténő mérés és értékelés alapjául egyfelől a hozzáférhető 

adatbázis (KSH 1990) másfelől a társadalmi-gazdasági-(infrastrukturális-természeli) tér új 

szemléletű felfogása (TÓTHj. 1998) szolgált alapul. 

Korábbi komplex mérésre irányuló szakirodalom hiányában - a H D I építkezését alapul 

véve - a demográfiai , iskolázottsági, jövedelmi viszonyok területi ismérveinek eddigi kutatási 

eredményeire támaszkodhatunk. 

A népesség korösszetételének elemzéséhez elengedheteden volt korábbi tör téned 

demográfiai m u n k á k áttekintése (DARÓCZI E. 1983, KOVACSICSJ. 1963, KOVÁCS Cs. - JÓZSA S. -

NEMES NAGYj. 1982), amelyek metodikai a lapként szolgáltak a későbbiekben. A jelenlegi 

demográfiai folyamatok értékeléséhez a népszámlálási adatok (KSH 1990) ismeretén túl a 

magyarországi népesedési folyamatok eddigi kutatási e redményeinek feltárása is 

megke rü lhe t eüenné vált (KLINGER A. 1983, MlLTÉNYI K. 1994, MOLNÁRA. 1998, MOLNÁR L. 

1981). A demográfiai szempontból ki tüntetet t cigány e ü ú k u m r a vonatkozó földrajzi és 

népesedési tanulmányok (KEMÉNY I . 1998, KOCSIS K. - KOVÁCS Z. 1998) nagyban hozzájárultak 

a mai helyzet megér téséhez. A jövőkép megrajzolásában a hosszú távú népességdinamikai 

prognózist (HABLICSEK L. 1992) és a gazdasági aktivitás várható alakulására vonatkozó eddigi 

e redményeket (HABLICSEK L. 1994) is figyelembe kellett venni. 

A népesség iskolai végzettségének területi differenciáit elsősorban nem geográfusok 

kutatták (SZUKICSNÉ S. K. 1993), így az ide vonatkozó számos irodalom mellőzi a földrajzi 

szemléletmód számos fontos elemét. Az Oktatáskutató Intézet munkatársai számos 

publikációban elemezték az oktatási rendszer és a tér kapcsolatát általánosságban, valamint 

adott oktatási szinten (HÍVES T . - K O Z M A T . - RADÁCSI I . 1997, K O Z M A T . 1987, K O Z M A T . -

FORRAYR. K. 1992, K O Z M Á T . 1995, MEZEI I . 1997). A munkaerő-piaci igényekkel és kereslettel 

( K O Z M A T . - FORRAY R . K. 1993), valamint a nemzetközi mezőnnyel való összehasonlítás 

(LADÁNYI A. 1996) azt bizonyította, hogy az adagos képzettségi szint megfelelő tudással vértezi 

fel a lakosságot, azonban a rendszer merevsége következtében az új piaci kihívásokra nehezen 

képes reagálni a magyar oktatási infrastruktúra. Az elemzések fontos következtetése, hogy a 

szellemi tőke erősen polarizálódott a térben, hiszen amíg regionális központjaink intenzív 

kulturális és szellemi élettel, stabil oktatási hát térre l je l lemezhetők ( K O Z M A T . 1993), addig 

ebből a szempontból az ország nagy területei el látadanok. 

A jövedelmi viszonyok feltérképezéséhez az ország gazdasági térszerkezetére vonatkozó 

korábbi (MARKOS GY. 1952, KRAJKÓ GY. 1961, KRAJKÓ GY. 1973, KRAJKÓ GY. - PÉNZES I . - TÓTH 

J. - ABONYI GY. 1969) és jelenlegi (ENYEDI GY. 1996, NEMES NAGYj. 1995a, 1995b, RECHNITZER 

J. 1993, TÓTH J. 1994) irodalom áttekintése vált e l engedhe tedenné . Az ország gazdasági 
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potenciáljának feltérképezésekor nagy segítségemre voltak az egyetemi tankönyvek (PERCZEL 

GY. -TÓTHj . 1994, PERCZEL GY. 1996), valamint a megyei kézikönyvek (KASZA S. 1997). 

Az egyes fejezetekben a területi képek megrajzolásához a hazai településföldrajzi 

szakirodalom által elért e redmények segítettek hozzá. A generális áttekintést adó , klasszikus 

munkák közül k iemelendők a település definíciókat megalkotó tanulmányok (BELUSZKY P. 

1965, M E N D Ö L T . 1963, T Ó T H J. 1981) mellett az urbanizáció és a hazai településhálózat 

általános kérdéseit vizsgáló közlemények (BECSEI J. 1977, BELUSZKY P. 1973, BELUSZKY P. -

SÍKOS T . T . 1982, BOROS F. 1968, ERDEI F . 1971, ERDŐSI 1990, ENYEDI GY. 1984, ENYEDI GY. 

1987, L E T T R I C H E . 1965). A regionális elemzések települési, térszerkezeti há t te réhez adalékul 

számtalan tanulmány szolgált, amelyekből csak a néhányat emelnék ki (BELUSZKY P. - SlKOS T . 

T. 1980, CSAPÓ T . 1994, CSATÁRI B. 1987, ERDŐSI F . 1979, L E T T R I C H E . 1981, PAPP A. 1981, 

PÉNZES I . - TÓTHJ. 1971, RECHNITZERJ. 1987, TÓTHj . 1985, TÓTHj . 1988). 

A komplex muta tó által megrajzolt térkép elemzésekor már jó l bevált 

társadalomföldrajzi tér-modelleket használtam. A centrum periféria viszonylatrendszer 

(HAGGETT, P. 1965, WALLERSTEIN I . 1983) használata mellett a területi sajátosságok 

figyelembevételére is szükség volt. A regionális egyenlődenségek számbavételét a korábban 

kitaposott úrnak és metodikának megfelelően végeztem el (BERÉNYI I . 1992, LACZKÓ L . 1995). 

A határment iség és az ebből adódó sajátos térkapcsolatok tudományos igényű feldolgozása 

már korábban megtör tén t (RUTKAY É. 1995, TÓTH J. 1996) így ennek eredményei re 

nyugodtan támaszkodhat tam az egyes települések helyzetének értékelésekor. A h u m á n 

erőforrás térkép rajzolata számos hasonlóságot mutatott a társadalmi, gazdasági á tmene t tér-

modelljeivel (RECHNITZERJ . 1993, NEMES NAGYj. 1995b, LENYGYELL. 1998), alátámasztva azt a 

feltevést, hogy a térszerkezet alakításában meghatározó elem az emberi tőke. 
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I I I . EREDMÉNYEK 

III. 1. Magyarország demográfiai összetétele 

A h u m á n erőforrás mutatószámának kialakításakor először Magyarország településeinek 

demográfiai összetételét szükséges vizsgálni, hiszen egy ország társadalmának fejlődési 

lehetőségeit , gazdasági potenciálját nagyban befolyásolja a népességének korszerkezete, 

valamint népességváltozásának tendenciája. A népesség korösszetétele te rü le tenként és időben 

is változó, sok mindent elárul, hiszen magában rejd az ország múltját, mely meghatározta a 

jelent és befolyásolja a jövőt. 

Földünk lakossága rohamos mér tékben növekszik, hiszen a 16. századvégi 600 milliósra 

becsült világnépesség 1998-ban már meghaladta az 5,9 milliárdot. A világtendenciával 

szemben azonban Magyarország népessége 1981 óta folyamatosan csökken. A 

népességmaximumot az említett évben 10.720.000 fő körüli ér téken regisztrálták, ami 1990-

ben már csak 10.375 ezer fő, a továbbvezetett adatok tanúsága szerint pedig 1998 július l-jén 

10.208.127 állampolgár lakta országunkat. A népesség évi fogyása 0,23%, amely a relatíve 

alacsony születési (10,69 ezrelék) és a magas (13,46 ezrelékes) halálozási arányszámból, 

valamint a tu la jdonképpen elhanyagolható mér t ékű (0,49 ezrelék) vándorlási különbözetből 

állt össze. Ennek következtében az elmúlt évtizedben Európa egyik legkedvezőtlenebb 

demográfiai helyzetű országa lettünk. Az utóbbi húsz évben az elhalálozottak 60%-a volt 70, 

vagy annál idősebb, s egyre nagyobb mér tékben n ő a középkorú férfiak halálozási tendenciája. 

Az igazi p rob léma azonban nem a halálozások magas aránya, hanem a születések számának 

csökkenése. A magyar népességen belül egyre csökken a reprodukciós képesség, amelyben 

nem kis szerepet játszik a liberális születésszabályozási gyakorlat, melynek következtében 1949-

1990 között több mint 3 millió abortuszt végeztek (a tendencia a rendszerváltással sem fordult 

meg, 1998-ban 3 élve születésre 2 művi terhesség-megszakítás ju to t t ) . A népesség folyamatosan 

és rövid távon visszafordíthatadanul öregszik (0-14 évesek: 18%, 15-64 évesek: 68%, a 65 év 

felettiek 14%-ot képviselnek). A születéskor várható élet tartam a teljes népességre 

vonatkoztatva 70,83 évre redukálódot t , amelyben az abszolút érték drasztikus csökkenésénél 

csak a férfi (66,46) és a női (75,44) életkilátások közötti 9 év különbség riasztóbb. Az adagos 

országos kép, amely több, mint 3.100 önálló település adataiból tevődik össze, régiónként igen 

el térő területi sajátosságokat mutat. Az elkövetkezőkben ezt a nagyfokú heterogeni tást és a 

mögöt te rejlő tényezőket elemzem. 
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I I I . 1.1. Demográfiai folyamatok a világban és Magyarországon 

I I I . 1. 1. 1. Demográfiai szakaszok 
A fennálló helyzet há t terének megvilágításához a világban lezajlott demográfiai folyamatokat 

kell részleteiben ismernünk, illetve azt, hogy miképpen befolyásolja ez a hazai korösszetétel 

alakulását. Az első demográfiai á tmene t 50-100 év alatt zajlik le, mely idő alatt a magas 

halandósági és termékenységi szint alacsony ér tékre süllyed, az adagos gyermekszám 6-ról 2-re 

csökken, a születéskor várható élettartam 30-ról 70 évre emelkedik. Az á tmene t időtartama 

alatt a népesség száma legalább megkétszereződik, sőt számos régió esetében az induló létszám 

többszörösére növekszik. Ez az á tmene t természetesen országonként e l térő ü t emben megy 

végbe. Az á tmene t a legfejlettebb európai országokban kezdődöt t és e század közepére 

lényegében be is fejeződött. Az 1990-es években igen markáns az Európa tengelyében fekvő 

országok termékenységi muta tó inak eltérése, ugyanakkor rendkívül alacsony szintje 

(Németország, Olaszország, Ausztria). A termékenység legerősebb hatású differenciáló 

tényezője az 1950-es 60-as években végbemenő ún . baby-boom volt, melynek hatására Nyugat-

és Észak-Európában je lentősen emelkedett a gyermekszám. Ennek el lenpólusaként ugyanezen 

országokban az 1970-es években kialakult a tartósan és mélyen az egyszerű reprodukció alatti 

gyermekszám. Ezt a tendenciát követte 1980-tól Olaszország, Spanyolország és Portugália is. A 

Kelet-közép-európai országokban is hasonló a helyzet, ahol igaz ugyan hogy az á tmenet 

rövidebb időt ölelt fel, és az 1960-1970-es évekre fejeződött be . /A mai Magyarország 

termékenységének színvonalát, népességnövekedését , népességének korlátait tekintve "erősen 

nyugaú" ország, halandósága viszont a "legkeletibb". A Magyarországihoz hasonlóan idős 

Bulgária, valamint a Balti ál lamok lakossága, fiatalnak, magas adagos termékenységűnek 

mutatkozik Lengyelország, Románia . (Az elmúlt néhány évben végbement politikai, gazdasági 

változások Románia esetében a világ legdrasztikusabb születési arányszám csökkenését 

eredményezték. /1993: 16, 1998: 10 ezre lék/ . ) 

A demográfiai á tmene t létrejötte tör ténelmileg egybeesik az ipari termelésre tö r ténő 

áttéréssel, a polgári társadalmak kialakulásával, általában a társadalmi modernizáció 

folyamatával. Komplex, az egész demográfiai fejlődést átfogó, meghatá rozó folyamatról 

beszélhetünk, nem szűkíthetjük azt le kizárólag a termékenység és a ha landóság alakulására. A 

megvalósult á tmene teknek olyan általános ismérvei is vannak, mint a népességszám jelentős 

növekedése, a nemek arányának eltolódása a nők javára, a korösszetétel öregedésének 

folyamata, a család szerepének, je l lemzőinek megváltozása, a nukleális családtípus tömeges 

megjelenése, a népesség területi elhelyezkedésében bekövetkezett változások, az urbanizáció 

folyamata, szélesebb aspektusban az iskolázottság, a képzettségi struktúra, a foglalkoztatottság, 

a foglalkozási struktúra teljes átalakulása lenne idesorolható (ANDORRA R. 1997). 
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Szűkebb ér te lemben az első demográfiai á tmene tnek négy szakaszát szokás 

megkülönböztetni , amit az á tmene t említet t klasszikus sémájának is nevezhetünk. Az 

ádagéletkort befolyásoló tényezők közül, a születési és halálozási arányok változása alapján 

négy történelmi szakasz állapítható meg a világ népesedési folyamatában. 

Az első szakaszt (amelyet predeclin per iódusnak is nevezhetünk) , magas, 

tendenciájában változadan halandósági és termékenységi szint mellett a mérsékel t ü t emű 

népességnövekedés valamint fiatal korösszetétel jellemez. 

Az á tmene t második szakasza, - mely történeti leg egybeesik az agrártársadalom 

felbomlásával, az ipari társadalom kialakulásának kezdetével - a demográfiai robbanás , melyet 

a termékenységi szint továbbra is magas aránya, és a halandóság csökkenése vált k i , tehát a 

népesség ugrásszerűen megnövekszik. 

A harmadik szakaszban - amely a társadalmi modernizációnak, a hagyományos 

értékrendszer felbomlásának időszaka - tovább csökken a halálozási arány, de a születések 

száma is gyorsan visszaesik. A népesség gyarapodása mérséklődik, majd lelassul. 

Az á tmene t befejező szakaszában, - amely a fejlett indusztriális társadalom demográfiai 

folyamatait tükrözi - a modell szerint a termékenység és a ha landóság alacsony szinten 

stabilizálódik, és egymás hatását kiegyensúlyozzák. A népességnövekedés teljesen lelassul, sok 

esetben fogyásba hajlik át. Az á tmeneú séma közvetve meghatározza a korösszetétel változásait, 

hiszen az á tmene t előtti magas, finális részénél pedig az alacsony "stacioner" szakasz 

összehasonlítását adja. A stacioner jel legű népesség korösszetételét kizárólag a halandóság 

határozza meg, tehát a népesség öregedése a korösszetétel változásának nem csupán a 

valóságban megfigyelhető átfogó folyamata, hanem a klasszikus demográfiai á tmene t belső 

jelensége, következik az á tmene t modelljéből. 

Hazánkban az első szakasz az 1700-as évek végétől az 1800-as évek közepéig tartott, 

amely időszakban a lakosságot járványok és éhínségek tizedelték. A 40 ezrelékes születési ráta 

hűen tükrözi az adagosán hat-hét gyermekes családmodellt , melyhez azonban magas, 30 

ezrelékes halálozási arány is társult. A várható adagos életkor 25-30 év körül mozgott, tehát 

alacsony volt a korádag is. Az 1869-et megelőző évtizedekben természetes szaporodás az alföldi 

megyékben volt a legmagasabb (pl. Csongrád, Békés, Hajdú, Heves, Szolnok, Pest, stb.). 

Mélyen az adag alatt maradt Baranya (FRISNYÁKS. 1995). 

A második szakasz, amelyet demográfiai á tmene t időszakának neveznek, az 1800-as 

évek közepétől 1910-ig terjedő periódusra tehető. Ez a népességfejlődési szakasz a 

megváltozott tör ténelmi , társadalmi folyamatok demográfiai tükröződése. Az á tmene t alapját 

az életfeltételek (elsősorban népélelmezés és egészségügy) alapvető javulása képezi. Ebben az 

időben a halandóság javulását dön tően befolyásolta a csecsemő- és gyermekhalandóság, hiszen 
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1876-tól 1986-ig 36 ezrelékről 14 ezrelékre esik vissza, igaz ugyan, hogy ezzel párhuzamosan 

csökken a termékenység színvonala is, a b ru t tó reprodukciós együtthatóval mérve (2,9-ről) 

egyharmadára (0,9). A születési arányszám is 10 ezrelékre csökken, folyamatosan kitolódik a 

születéskor várható élet tartam (1876-ban m é g csak 28 év), a korádag ezzel párhuzamosan 

szintén emelkedésnek indul. A népesség megújulásának korábbi egyensúlyát a fend folyamat 

felborítja és a gazdasági szféra (gyors iparosítás, infrastruktúra fejlődése, higiéniás viszonyok 

javulása) és a tudaü szféra lassúbb terjedésének e redményekén t a szakasz második felében 

(1880-1910) bekövetkezik a demográfiai robbanás . 

A harmadik szakasz 1920-1976 között jelentkezik, amikor a mérsékelt 

népességgyarapodást (természetes szaporodás 7-8 ezrelék) a halálozásoknál gyorsabban 

csökkenő termékenységi ráta visszafordíthatadan tendenciája okozza. Ehhez járu l t még a két 

világháború, illetve az azt kísérő masszív kivándorlási hul lám kor- és nem-specifikus hatása. 

1961-65 között, akár világviszonylatban is egyedülálló mélyponthoz jutot tunk a reprodukciós 

ráta tekintetében (0,8), amellyel a termékenység á tmened szakasza le is zárható. A 

továbbiakban a je lentős hullámzások melletd, egység alatd stagnálás, majd lassú további 

csökkenés időszaka következik el (1966-70: 0,9). A háborús veszteségek pódására, majd a 

prognosztizálható fogyás megállítására, kü lönböző népességpolitíkai intézkedésekkel reagált 

az ország vezetése. 

A népi demokrácia időszakában, az MDP népesedéspolit ikai irányelveinek 

megfelelően, 1952-ben született meg a Ratkó Anna miniszter asszony nevével fémjelzett 

abortusztörvény, melynek e redményeképpen 1953-55 között 12 ezrelék fölé növekedet t a 

tényleges szaporodás. Az 1956-os év emigrációs hul láma újból visszavetette a lassan 

megfiatalodó korstruktúrát , hiszen túlnyomó részben a munkaképes , fiául (nagyobbrészt 

férfi) lakosság vándorol t ki az országból (becslések szerint 200.000 fő). Az 1950-es évek 

iparosításával együtt j á r t a kényszerű társadalmi, foglalkozási átrétegződés is, valamint a 

mobilitás-kényszer. Intenzíven emelkedett a városi lakosok, valamint ipari foglalkoztatottak 

aránya. Ehhez társult még a mezőgazdaság szocialista átszervezése, melynek hatására még 

inkább felerősödött a városba áramlás és a női munkavállalók számának növekedése (1960-ban 

50%, 1970-ben 63,7%). A Kádár rendszer ideje alatt egy hallgatólagos egyezség született, a 

társadalom depolitizálódik, a kormányzat nem avatkozik drasztikusan az intimszférába, a 

Rákosi rendszer túlkapásainak egyikeként ér te lmezet t Ratkó-törvényt nem alkalmazzák, a 

konszolidáció évei, a „fridzsider-szocializmus" bizonyos jólé te t enged. Az ádagembernek van 

jövőképe, ezért egészen az 1970-es évekig enyhén megemelkedik a természetes szaporodás 

aránya. Az „alkut" megrendí t i a gazdasági válság, a jövőkép elhomályosodik, nem vállalkoznak 

a családok gyermekek nevelésére, a csökkenő életszínvonal mellett. Az 1960-as évek végétől 

15 



egyre általánosabb az a társadalmi felfogás, vélekedés, amelyet jó l jellemeznek a „kicsi vagy 

kocsi", vagy az „egyke vagy egy se" szlogenek. Ezek a tényezők nehezen összeegyeztethető 

alternatívaként jelentek meg a családok gyermekvállalási terveiben, aminek következtében 

csökken a gyermekvállalási kedv. Az évtized végén, 1967-ben vezeti be a kormányzat a GYES-t, 

amely nemzetközi viszonylatban is új anyagi támogatásként jelent meg Magyarországon. A 

megfogalmazás szerint kissé sér tő m ó d o n , de hatásosan gyermek gondozási segélyben részesíti 

a gyermeket vállaló anyákat. A rendelkezés többet jelent a segélynél, hiszen először 27 

hónapra , majd a gyermek 3 éves koráig biztosított az anyának teljes körű, fizetés nélküli 

szabadságot, és (szerény) havi ál landó összegű ellátást. Ez csupán ideig óráig jelentett 

megoldást a születésszám csökkenésére, ugyanis ezek a népesedéspolit ikai intézkedések csak 

ciklusonként fejtik ki hatásukat. Nagy viták után, de 1973-ban újabb családtámogató 

(abortuszszigorító) intézkedések születtek. A vita tárgyát a művi terhesség-megszakítás, mint 

népesedéspolitikai eszköz alkalmazása, illetve a bármilyen beavatkozás szükségessége képezte, 

hiszen az 1950-es évek elején született nagy létszámú korosztályok, ekkor léptek szülőképes 

korba. Az abortuszok szigorítását az adatok is alátámasztották, hiszen számuk 1950-es hivatalos 

statisztika szerint (1.700, 1960-ban már 162.000, 1970-ben 192.300) folyamatosan emelkedett. 

Az ezt követő időszakban munkaerőh iány keletkezett, s a vállalatok bölcsődéket, óvodákat 

építettek, hogy magukhoz vonzzák a női munkaerő t . 

1981-től fokozatosan csökken a népességszám, amelyre reagálva a kormányzat 1984-ben 

bevezeti a GYED-et. A „segély" jelleget a korábbi fizetéshez igazodó, bármelyik szülő által 

válaszdiató, de csupán 1,5 évig folyósított „díj" egészíti k i , minek következtében több anya 

(vagy apa) engedheti meg magának, hogy munka helyett a gyermeke mellett maradhat. Az 

1970 és 80 közötti időszakban hirtelen megugrik a halálozások száma, évi kb. 25 ezerrel. 

A negyedik szakasz az 1981-től napjainkig is tartó időszakot öleli át. Ettől az évtől 

kezdődően hosszabb távra népességcsökkenési per iódus indul útjára, azóta a természetes 

fogyás je lenségéről beszélhetünk, mind komolyabb és komolyabb értékekkel. 1995-ben a 

halálozási ráta a 10,9 ezrelék, szemben a 11,3 ezrelékes halálozással volt. A fogyás időszakában 

egyre markánsabbak az országon belüli területi különbségek, 1995-ben pl . Szabolcs-Szatmár-

Bereg emelkedett k i , legjobban 14,1 ezrelékkel. A népesség korösszetételének alakulására 

kettősség je l lemző: az öregedés, vagyis a népességarányok eltolódása az idősebb korcsoportok 

fele, valamint az egyes korcsoportok létszámának je lentős és ú j ra termelődő hullámzásai 

(DARÓCZlE. 1993). 

16 



I I I . 1. 1. 2. Új tendenciák Magyarország népesedésében 

1881-től 1981-ig a 0-14 évesek száma félmillióval, 25-26%-kal nőtt. A népesség-előreszámítások 

szerint e korcsoport létszáma minden változatban csökken és a jövőben alacsonyabb lesz, mint 

a klasszikus demográfiai á tmene t kezdetén (18,7 millió fő). A munkaképes korúak, a 15-59 

évesek létszáma a vizsgált száz évben kétszeresére nőtt, 1941-ig egyenletes növekedésről 

beszélhetünk, majd 1971 után a növekedés ü t e m e csökkent, 1981-86 között pedig abszolút 

létszámcsökkenés is bekövetkezett . Az időskorúak, a 60 évesek és idősebbek létszáma a 

népességszámnál lényegesen nagyobb ü t emben nőtt. 1990-ben ötször annyi idős ember élt 

Magyarországon, mint 1881-ben a mai ország területén. A korösszetétel alakulását a fiatalok 

arányának csökkenése, a munkaképes kon'iak arányának - enyhe hullámzások melletti - lényegi 

változatlansága és az időskorúak össz népességen belüli súlyának növekedése jellemzi. A 

népesség adagos életkora mintegy 10 évvel nőt t 1981-ig, országos viszonylatban rövidesen 

elérheti a 40 éves adagot. Természetesen a korösszetétel átalakulása nem korlátozódik 

kizárólag az idősek arányának növekedésére, hanem a teljes népességet é r in tő arány-eltolódás 

megy végbe. Az elöregedését annyiban természetes folyamatnak tekinthetjük, hogy kialakító 

tényezői között szerepel az élettartam meghosszabbodása, melyből következik az idősek 

létszámának emelkedése, amely együtt j á r aránytik növekedésével is, ez viszont az alacsony 

gyermekszám következményeként módosul . Úgy is fogalmazhatunk, hogy az európai 

népességek az időskorhoz "hozzáadott" életéveket "levonják" az új generációk létszámából. 

Ebből adódóan a korösszetétel fokozatosan torzul, egyre inkább ún . gomba, vagy urnaformájú 

korfával j e l l emezhe tő lesz. A je lenség azzal magyarázható, hogy az első demográfiai á tmenet 

során megjelenik az ember iségnek az a képessége, hogy önmaga és utódai továbbélési esélyeit 

radikálisan javítsa. Ez azt eredményezi , hogy a népesség utánpót lásához minimális számú 

gyermek is e l egendő lesz. A halandóság-javulás hosszú időszakaiban m é g az elméleti alsó 

szintre (1 leány, illetve 2,05 gyermek a nők ádagában) sincs szükség. 

Az első demográfiai á ü n e n e t klasszikus elmélete szerinti utolsó szakaszt tovább 

csökkenő mortalitás, országonként e l térően, de 5-10 évvel meghosszabbodó élettartam 

jellemzi, mely nem egyeztethető össze a fenti elmélet é r te lmében várt demográfiai 

paraméterekkel . Nyilvánvalóvá vált, hogy ezeket a mér tékeket nem lehet magyarázni az első 

demográfiai á tmene t sémái között semmilyen újabb szakasz beiktatásával. Ebből kifolyólag a 

második demográfiai á tmene t kezdetéről beszélhetünk, mely magában hordozza a nagyon 

alacsony gyermekszámot és a még tovább növekedő, igen magas élettartamot, a fokozódó 

öregedést és a népességszám-stagnálását, csökkenését, illetve ennek kiküszöbölésére az 

intenzív bevándorlás per iódusát . 

Az első demográfiai á tmene t e lképzelheteden a gyermekszám és a ha landóság együttes 
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változása nélkül, másrészt a népességcsökkenés bekövetkezése 1981-től nem váratlan fejlemény 

a demográfiai á tmene t egészét tekintve. Ezzel egyidejűleg a klasszikus modell nem hordozza 

magában a népesség nagyobb mér t ékű csökkenését, sőt az első demográfiai á tmenet 

szempontjából a jövőbeni je len tős népességcsökkenés olyan tendenciaváltás lenne, amely 

hosszú távon súlyos modernizációs zavarokat jelentene Magyarországon. 

A második demográfiai á tmene t egymással szorosan összefüggeni látszó, feltehetően 

közös okokra visszavezethető je l lemzőiként a kérdéskörrel foglalkozó demográfusok a 

következőket említik (HABLICSEKL. 1995): 

1. A termékenység szintjének oly mér tékű süllyedése, mely adott halandósági viszonyok 

mellett hosszabb távon már nem biztosítja a népesség egyszerű reprodukcióját sem. 

2. A válások gyakoriságának je len tős növekedése és ezzel kapcsolatosan az olyan idősebb korú 

felnőttek és öregek arányának a növekedése, akiknek gyermekei szintén elvált családi 

állapotúak. 

3. A házasságkötések számának és gyakoriságának je lentős csökkenése az első házasságkötések 

és az újraházasodások tekintetében egyaránt. 

4. A házasságon kívüli együttélések gyakoriságának emelkedése s a házasságkötés egyre 

növekvő arányú elmaradása azokban az esetekben is, ha az együttélés teherbeeséshez, 

illetve gyermek születéséhez vezet. 

5. Az egyedül élők arányának, illetve az egyszemélyes háztartások arányának je lentős 

emelkedése. A tradicionális család, sőt a nukleáris család is idővel megszűnt uralkodó 

családtípus lenni. 

6. A házasságban élők és a házasságon kívül együttélők esetében is egyre nagyobb mér tékben 

kimutatható a kívánt és szándékos fiziológiai sterilitással, meddőséggel nem magyarázható 

gyermektelenség terjedése. 

7. Az egyszülős családok arányának je lentős növekedése, ami leggyakrabban a gyermekét, 

illetve gyermekeit egyedül nevelő, egyre növekvő arányban hajadon, vagy elvált családi 

állapotú, illetve férjétől kü löné lő anyák családját jelentik. 

Önmaguknak az előrejelzéseknek is lehet reprodukció t csökkentő hatásuk, különös tekintettel 

a növekedés határai t feszegető szcenáriókra. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a számítások 

felhasználói a kapott e redményeke t a jövőbeli folyamatok tényleges irányaként, pontos 

leírásaként értelmezik és az is, hogy ezeknek a szcenárióknak a rendkívüli szórást mutató 

eredményeiből a j övő túlzott bizonytalanságára következteüiek. 

Tapasztalat szerint a gyermekvállalás terepe változadanul főként a család, illetve a 

családi je l legű együttélés, mindeneke lő t t a családpolitika eszközével lehet a gyermekvállalási 
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kedvet megőrizni . Olyan vélemények fogalmazódnak meg, hogy a mai piacgazdaság a családi 

igényeket illetően "vak és süket", és erősen tartja magát az a helytelen nézet, amely az 

embereket csak mint egyéneket veszi számításba és nincs tekintettel a családi 

kötelezettségekre. 

Azt is észre kell vennünk azonban, hogy önmagában az öregedés , mint az a folyamat, 

amelynek során az újszülöttekből egyre többen jutnak időskorba, és élnek hosszabb életet, 

feltédenül pozitív folyamat. Nem az öregedés maga, hanem a súlyos korösszetétel-béli 

aránytalanságokkal j á ró átalakulási szakaszok azok, amelyek a második demográfiai á tmenet 

velejárói és amelyek az öregedést az egyik legfontosabb népességi, társadalmi, gazdasági 

kérdést alkotják, s teszik fel a következő időszakokban. 

Mai napig e ldön teden , hogy az öregedés gazdasági, társadalmi hatásai milyen előjelűek 

(KLINGER A. 1983). Átmenet i gazdasági előnyként é r te lmezhető a magasabb felhalmozási ráta, 

mely ösztönzi a befektetéseket, illetve egy megfelelő biztosítási nyugdíjrendszer mellett az 

idősebb korosztályoknak magasabb a jövedelemszintje, ami előnyös a fogyasztásra nézve, 

azonban minden modell számításba veszi, hogy a túl alacsony gyerekszám nem maradhat fel 

túl hosszú ideig, ugyanis a gazdasági fejlődéshez a népesség bizonyos ál landó szinten tartása is 

szükséges. A népesség elöregedése talán a legnagyobb kihívást az egészségügy számára jelenti. 

Ez egy olyan ké rdéskomplexum, amelyben egészségügyi, gazdasági, gazdaságpolitikai, és igen 

súlyos morális kérdések összefonódottan jelentkeznek. 

A magyarországi születési arányszámok alakulását több, egymással összefonódó ok-

rendszer idézi elő. Alapvetően megváltoztak a házasodási szokások, amely a család kialakulását, 

mint a társadalom ki induló alapegységét befolyásolja. Egyre elterjedtebb az egyszerű 

együttélés, vagy élettársi viszony, amelyből ritkán születik gyermek. Demográfiai szempontból 

a válások k iemelkedően magas száma sem éppen kedvező. Ezt a h á r o m kérdéskör t együttesen 

tárgyalandó, mivel véleményem szerint egymástól el nem választható tényezőkről van szó, 

melyek egymás előfordulásának arányát közvetlenül meghatározzák. Előfordulásuk 

gyakoriságát a társadalmi szokás- és ér tékrend megváltozása, a gazdasági változások, a nők 

iskolázottsági arányának emelkedése, és a liberálisabb gondolkodás térhódí tása határozza 

meg. Al ig pár évtizede, az 1930-as években az ország lakossága zömmel paraszti társadalom 

volt, amikor a család szent intézmény, 3-4 generáció élt együtt, egy háztartásban, amelynek 

mintáját követték később a fiatalabb generációk is. Ebben az időszakban a leánygyermeket 

korán adták a szülők az általuk kijelölt férjhez, a nőknek önálló döntési lehetőségük nem igen 

volt. A család dominanciá ja mögöt t gazdasági tényezők is húzódtak, hiszen amikor a nők 

iskolázottsági foka kisebb volt - tehát a ma divatos „női önmegvalósításra" is kevesebb 

lehetőség nyílt - a jövőkép sokkal pozitívabban festett egy dolgozó férj oldalán. Egyes 
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területeken azonban m é g az egyszerű reprodukcióra sem nyílt lehetőség (pl. Ormánság) , hisz 

a birtokok gyarapítása miatt az egykezes biztos megoldását választották inkább. Azokon a 

területeken, ahol a parasztság, illetve a kisbirtokosi réteg igen je lentős számú volt, ügyeltek 

arra, hogy az önellátást biztosító földbirtokuk ne aprózódjon fel, ezért ez a családmodell 

öröklődöt t (Somogy, Tolna, Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megyék) tovább. 

1980-tól ki tolódott a házasságkötés ideje, 20 éves korig a nők 18-20%-a megy férjhez, 

csökkent a házasságkötési kedv, mind az első házasságoknál, m ind pedig a megözvegyültek 

esetében is. A rendszerváltozás után a nyugati hatások beáramlása magában hordozta az 

erkölcsről való szabadabb gondolkodás, a másság elfogadásának előtérbe helyezését, 

propagálását. Ez a házasodási szokásokra is kihatott, úgy mint az együttélés terjedésére, mely 

társas viszonyban általában nem vállalnak gyermeket. Az egyházi esküvők szerepének 

csökkenésével párhuzamosan , a válás is lényegesen egyszerűbbé lett az elmúlt évtizedekben. 

Egyre gyarapodott a válások száma, hiszen elterjedt az újrakezdés lehetőségének pozitív 

felfogása. 1960-ban a házasságkötések száma 90.000, ebből 20.000 végződik válással. 1990-92 

között a már csak 60.000 házasságkötésre 30.000 válás ju t . A házasságon kívül született 

gyermekek aránya is egyre növekszik (1980-ban 10%, 1990-ben 13%, 1995-ben 21%). 

A nők iskolázottsági fokának növekedtével a leginkább te rmékeny ál lapotukban (20-24 

év) egyre többen m é g éppen tanulnak, ezzel kitolódik az első gyermek vállalásának időpontja, 

amelyet a megváltozott gazdasági helyzetben nehezebbé váló karrierépítés és a magasabb kor 

miatt egyre r i tkábban követi a második gyermek világrajövetele. 

Az igen magas halálozási arányszámot szintén több (betegség, terhesség-megszakítás, 

öngyilkosság) tényező határozza meg. A demográfiai á tmene t időszakától kezdve figyelhető 

meg a civilizációs ártalmakból fakadó, elsősorban szív- és érrendszer i betegségek intenzívebb 

megjelenése, illetve a rosszindulatú daganatok előfordulásának nagyobb aránya. 35 éves korig 

férfitöbbletet tapasztalunk, de a középkorú férfiak (35-45 év) nagy halálozási aránya az 

idősebb korosztálynál a nő többle t irányába billenti a mérleget . Az említett betegségek mellett 

k iemelkedő az alkoholizmusban, vagy annak következményeként más betegségben elhunytak 

aránya. Az eddig is e l re t tentő képet tovább tetőzi az egyre több sikeres öngyilkosság, amelyben 

a férfiak „vezetnek" (a sikertelen kísérleteket is figyelembe véve, a nőké az elsőség). Különösen 

magas ez az arány az egykori egykézős területeken (Tolna, Csongrád, Békés). A stressz okozta 

megbetegedés , halálozás is leginkább a férfiakat sújtja, hiszen a magasabb pozíciókban, ahol a 

legtöbb stressz érhet i az embereket, ott a férfiak 90%-os többséget élveznek. Ennek 

következtében ma Magyarországon egy férfinak alig hosszabb élet tar tamra van kilátása, mint 

egy harmadik világbelinek. 
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I I I . 1. 2. 3. A demográfiai összetétel térbeli sajátosságai 

III. 1.2.3.1. Országos kép 
A KSH adatbázisában korcsoportos bontásban megadott népességszámot egyszerű középérték

számítással ádagéle tkorrá alakíthatjuk. Az ilyen m ó d o n elvégzett kalkuláció adja meg a 

legjellemzőbben egy település korösszetételét, hiszen minden egyes korosztály azonos súllyal 

szerepel az összevetésben. A korádagokat kétéves bontásban ábrázolva a té rképen igen 

he te rogén térszerkezet tárul elénk. Ezt a heterogenitást szembetűnően az ország északi 

(Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén), és nyugati (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Somogy) 

területein elhelyezkedő települések oldják, az országos adagot tekintve a 48 korév feletti 

kategóriába tartozó települések nagyobb gyakoriságával. Az említet t klasszisba tartozó 

települések környezetéből szembetűnően , szigetszerűen emelkednek ki a több funkcióval 

rendelkező városok, nagyvárosok. Említésre mél tó még néhány kisváros a városhiányos 

térségekben és a ha tá rment i területeken (Zalaegerszeg, Lenti, Nagykanizsa, Kőszeg, Körmend, 

Csurgó, Barcs, Kazincbarcika, Encs, Tiszaújváros, Sátoraljaújhely). A kedvező korátlagú 

települések elhelyezkedése alapján megállapíthatjuk, hogy Győr-Moson-Sopron megye északi 

részéből kiindulva, az ország középső részén kiszélesedő, majd kelet felé haladva Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében elkeskenyedő övet találunk, amelynek viszonylagos egységét egy-egy 

település kedveződenebb korstruktúrája szakítja meg (pl. Bakonykúti, Újsolt, Lázi). 

A 46-48 korádag közé eső települések elhelyezkedése szorosan kötődik a legmagasabb 

kategóriába tar tozókéhoz, hiszen e két kategóriához tartozó települések az esetek 45%-ában 

egymás szomszédságában találhatóak, sőt pl . Nagykónyi, Értény, Koppányszántó, Szakcs 

(Tolna), Törökkoppány Somogyszil, Somogyacsa, Kára, Miklósi, Nak (Somogy megye) Féked, 

Palotabozsok, Szebény valamint Fazekasboda, Erzsébet, Kékesd, Maráza, Liptód (Baranya), 

Hegyesd, Szentbékakálla, Balatoncsicsó, Monoszló, Szentjakabfa, Óbudavár , Pula, Öcs 

(Veszprém) esetekben teljesen körülölelik a kedveződen korösszetételű települést. A 48 

felettiek kategóriájához hasonló , nagyobb összefüggő sávot nem találhatunk az országban. Az e 

kategóriába eső települések fel tűnően Győr-Moson-Sopron, Zala, Vas, Heves, Borsod 

megyékben le lehetők fel. A viszonylag h o m o g é n területeken a legkedveződenebb kategóriába 

eső települések közül a ha tá rment iek magas arányát kell megeml í t enünk (pl. Garbóc, 

Kishódos, Komlódtótújfalu, Nagyhódos) . Ezt a kedveződen tendenciá t tovább növeli e 

térségekben a te lepülésekhez társuló, nem túl fiatal, 46-48 korádagú falvak nagy száma. 

A 44-46 korádag közötti települések területi elhelyezkedése a vizsgált kategóriák közül 

a legkevésbé domináns . Összefüggő, meghatározó területekként Bács-Kiskun és Győr-Moson-

Sopron megye déli, Csongrád megye déli és északi, valamint Szabolcs-Szatmár megye 

ha tá rment i települései rajzolódnak k i . Számos esetben a legkedvezőbb korstruktúrájú 
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település mellé - fel tehetően éppen annak erős népességvonzó hatása miatt - a 

legkedvezőtlenebb korstruktúra társul: Somogy megyében Kőkút - Rinyabesenyő, Barcs -

Péterhida, Komlósd, Csurgó - Csurgónagymarton, Porrogszentkirály, Porrog, Porrogszentpál , 

Somogybükkösd (mely összefüggő települések egyben Zala megyével is határt képeznek) , 

Nagyatád - Segesd, Marcali - Gadány, Kelevíz, Hosszúvíz, Somogyfajsz, Libickozma, Táska, 

Somogyszentpál, Gadács - Somogyszil, Kőkút - Rinyabesenyő. Hasonló esettel találkozunk 

Veszprém megyében Zánka - Balatonszepezd, Várpalota - Bakonykúti, Zalában Nagykanizsa -

H o m o k k o m á r o m , Nagybakónak, Pacsa - Zalaszenünárton, Dióskál, Fejér megyében 

Alcsútdoboz - Tabajd, Bács-Kiskun megyében Kalocsa - Öregcsertő, Homokság, Drágszél, Pest 

megyében Apaj - Kunszentmiklós településeknél. 

Az említet t nyugatí, valamint északi területeken kívül összefüggő 48 feletú kategóriába 

eső településeket Békés megyében (Dombiratos, Magyardombegyháza, Nagykamarás), illetve 

Somogy megyékben (Somogyacsa, Somogyszil), Veszprém megyében (Ábrahámhegy, 

Balatonrendes, Monoszló, Szentjakabfa) találunk. A legnagyobb összefüggő 48 feletti 

kategóriába eső települések Borsod-Abaúj-Zemplén, illetve Zala megyékben tűnnek ki , amely 

könnyen ér te lmezhető , hiszen e két megyében találjuk az országos átlagot tekintve a legtöbb 

törpefalvat. A kedveződen korstruktúrájú területeket vizsgálva feltűnik, hogy a mostoha 

termeszed adottságok nagy mér tékben meghatározták e települések terjeszkedési irányát és 

mértékét, és gátat szabtak a népesség térbeli terjeszkedésének (Kemeneshát , Vasi-hegyhát, 

Őrség, Zalai-dombság, Hetes, Zempléni hegység, Cserehát) . A legrosszabb korösszetételt 

produkáló területek elhelyezkedésének magyarázata mindenek előtt az ország népességének 

területi elhelyezkedésében keresendő. E területek kialakulásának elemzése előtt - az eddigiek 

ismeretében - szükséges tisztában l ennünk az ország népesedésének területi elhelyezkedésével. 

Az ország adagos népsűrűség 114,8 f ő / k m 2 , amelyben jól meghatá rozha tó egy ÉK-DNY-

tengely, (Miskolc - Ajka vonal), amelytől északra fekvő területek népsűrűsége meghaladja 

országos adagot, ezekben a megyékben 150-240 f ő / k m 2 között változik a népsűrűség értéke. 

Ritkán lakottak a hegyvidéki je l legű tájak, valamint a nagyobb közigazgatási területtel 

rendelkező, kisebb városok (Zemplén, Bakony, Baranya, Barcs, Szigetvár, Hajdúság). A délen 

elhelyezkedő megyék közül sűrűn lakott Békés megye. A nagy népsűrűséggel rendelkező 

területek kialakulásában nem a természetes szaporodás játszotta a legfőbb szerepet, hanem a 

migráció, mely egyrészt a megyén belül, másrészt a megyehatárokat ádépve a népesség területi 

elhelyezkedésének je lentős átrendezését vonta maga után (Nógrád) . Ez a népességmozgás az 

50-es években, az iparfejlesztéshez kapcsolódott , mely munkalehetőséget biztosított a vidéki 

munkavállalók számára. Ez az ÉK-DNY irányú vonal egyúttal egy ipari tengelyeként is 

ér te lmezhető , hiszen ez az ország leginkább városiasodottabb területe, igaz a városok je lentős 



része egyfunkciós (pl. ipar, bánya) , nem tör ténelmi léptékű urbánus tér. Az 1990-es évek előtt 

népességelszívó hatást fejtettek k i , majd a gazdaságosabb termelés alapelvének előtérbe 

kerülésével, a kapun belüli munkanélkül iség megszüntetésével, illetve a környezed üsztaság 

igényének megfogalmazásával, ezek a városok és vonzáskörzetük válságterekké váltak. A 

századunkat j e l l emző belső migráció irányát vizsgálva, azt tapasztaljuk, hogy kezdetben a 

perifériákról a centrum fele irányul, mely folyamatot Budapest világvárossá fejlődése indította 

el a X I X . század harmadik ha rmadában . Ezt követte a trianoni ha tárok megvonása kapcsán 

felértékelődött, új regionális központok Győr, Pécs, Szeged, létrejötte, melyek közül Pécs és 

Szeged ma a 40-42 éves ádagéletkor kategóriájába tartozik, míg Győr a legalacsonyabb 

kategóriába (40 korév alatt). A hagyományos családok szétbomlanak, a migráció, az állandó 

lakóhely megváltoztatásának e redményeképpen a gyerekek gyökérte lenné, o t thonta lanná -

migráció szempontjából potenciális résztvevőkké - válnak. Az elmúlt negyven év folyamán 

Magyarországon egyre inkább az új, kétkeresős családmodell válik általánossá. Az emberek 

közötü korábbi szociális érintkezés megszűnik, hiszen a falvak lakosai korábban tartották 

egymással a személyes kapcsolataikat, azonban ezek minimálisra csökkentek a 

"pane lbönönökben" , óriás lakótelepeken egymástól e l idegenedően élők között. Az emberi 

természet nem kizsákmányolható, a szellemi kizsákmányolást a szervezet érzi, és reagál rá. Az 

ember szervezetének e védekező reakcióját tapasztalhatjuk abban a je lenségben , hogy az új 

iparosodottabb környezetben az emberek önmaguk megtalálása után később házasodnak, 

később szülnek, miközben m é g mindig lakásra, saját otthonra vágynak, várnak. Egyre nagyobb 

áldozattá válik, hogy a (potenciális segítségként számbavehető szülőktől nemegyszer többszáz 

ki lométerre élő) fiatalok felneveljenek egy-egy saját gyermeket. Az elmaradott települési 

viszonyok átalakítása céljából, illetve a szocialista iparosítás részeként (BOROS F. 1968), főként 

a széntermelő körzetekben új városok épültek, bővültek (Dunaújváros, Kazincbarcika, Dorog, 

Oroszlány, Nagybátony, Komló, Ajka, Várpalota). A vegyiparban, majd az energiaszektorban 

történt nagyberuházások ismételten új városokat hoztak létre, kisebb településeket intenzíven 

fejlesztettek (Almásfüzitő, Paks, Lábadan, Leninváros, Százhalombatta) . Ezen városok földrajzi 

elhelyezkedését vizsgálva (TRÓCSÁNYI A. 1995), láthatjuk, hogy többségében a kedvező 

korádagú megyékben találhatók. Az iparosítás időszakában 50-60%-kal növekedett 

Dunaújváros, Várpalota, Ajka, Győr, Veszprém lakossága, mely intenzíven fiatalította e 

települések és közveden vonzáskörzetük korösszetételét, (1890-ben Veszprémnek még 

kevesebb lakosa volt mint Pápának) (TRÓCSÁNYI A. - FORINTOS V 1996). Az új városok 

megjelenésével az ipari tengely kiszélesedik, bár az Alföld továbbra sem rendelkezik 

számottevő iparral, ugyanis nem tartozik az ipari szempontból fejlesztendő területek közé, 

ennek következtében továbbra is mezőgazdasági je l legű marad. Ezzel szemben az egykori 
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klasszikus, tör ténelmi városoknak, az É-i hegyvidéknek, és Nyugat-Dunántúl területének 

csökken népességmegtar tó ereje és képessége, sőt veszít népességéből (Kapuvár, Tata). 

A mezőgazdaság szocialista átalakítása is sok vonatkozásban ér intet te a 

településrendszert , á tér tékelődtek a települések funkcionális és hierarchikus kapcsolatai. A D-i 

DK-i területekről megindult a népesség nagyarányú elvándorlása a legdinamikusabb gazdasági 

fejlődést muta tó , É-i és központi térségbe. A népesség migrációja, és számbeli növekedése nem 

csupán az iparosodott városokra korlátozódott , hanem érintet te e térségek vonzáskörzeteit is. 

Az így népesség vesztességgel rendelkező térségekben a lélekszám gyarapodása lelassult, sőt a 

kisebb településekben elkezdődött az elöregedés, majd a természetes fogyás. Ez a migráció 

pedig alapjául szolgált ezen térségek elmaradott helyzetének konzerválására, hiszen sokáig 

késett, vagy teljesen elmaradt az elavult, korszerűden infrastruktúra fejlesztése. A beáramló 

népességet fogadó városok - kezdetben igen vonzó - infrastrukturális ellátottsága szintén 

kívánni valót hagyott maga után, mivel a hirtelen megnövekede t t igényekkel a fejlesztés 

mér téke nem volt képes lépést tartani. Ennek hatásait szintén a születési arányszám 

csökkenésében követhetjük nyomon, igaz a népességeróziót szenvedő területek veszteségeinél 

kisebb mér tékben (HABLICSEKL. 1992). 

A szocialista városfejlesztés következtében és az 1971-es OTK célkitűzései 

megvalósításának e redményeképpen az 1990-es évek előtt az 1.000 főnél kisebb lélekszámú 

települések esetében 3-5 falu rendelkezett egy közös tanáccsal (OTK 1971). A körzetesítés 

nyomán, az önállóság elvesztése mellett megszűnnek a falvakban az óvodák, iskolák, az orvosi 

ellátás is, leépül az amúgy is szegényes közművelődési infrastruktúra. A koncepció hátrányos 

következményeként a megyeszékhelyek funkciói még inkább kibővültek, hiszen e települések 

fejlesztési feladatai elsőbbséget élveztek a megyék más városainak, községeinek rovására. A 

kisfalvakat "halálra ítélték", funkcióikban megnyirbálták, pénzügyileg el lehetedení te t ték, szó 

szerint elsorvasztották. Alapjaiban átalakul a településhierarchia, deformálódik, szélsőségessé 

válik a településszerkezet. A körzetesítés tovább erősítette a népesség elvándorlási folyamatait, 

mivel a kollektivizálással a falvak, tanyák funkcióját felszámolták, tehát megszüntet ték ezzel 

együtt a lakó- és munkahely egységét is (MENDÖL T. 1963). Gyorstdó ü t emben gyarapodott az 

500 főn aluli aprófalvak száma, a községi települések arányán belül (1970-ben 674, 1980-ban 

832) (TÓTH J. 1997). A tanyarendszer a telepített mező és a kertgazdasági kultúrák 

térségeiben stabilizálódott, ott ahol túlnyomórészt időskorú, nem mobilis népességet találunk, 

a tanyasi lakosság másik része viszont szintén elvándorolt (BECSEI. J. 1977). 

Fejlődést, illetve népességnövekedést a községek esetében az üdülő-idegenforgalmi 

profilú területeken találunk (Balaton, Velencei-tó, Duna-kanyar). A Duna-kanyar települései 

között közepes (42-44) ádagéletkorú településeket Pilismarót, Dömös, Visegrád, 
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Szigetmonostor településeken, 44-46 átlagéletkor jellemzi Verőcét, Leányfalut, Pócsmegyert, 

és 46-48 közé eső átlagéletkort Kisorosziban találunk. A Balaton partján az északi és nyugati 

részeken találunk kedvezőtlen életkorba eső településeket (Balatonmáriafürdő, 

Balatongyörök, Badacsonytördemic, Balatonszepezd, Ábrahámhegy, Kékkút, Szigliget). I t t a 

települések terjeszkedésének egyrészt a domborzat is gátat szabott, másrészt a fiatalabb 

korosztály ideiglenes lakosként él csak ezeken a településeken. A Velencei-tó régiójában 

mindössze egy település, Sukoró emelkedik ki (46-48) környezetéből . 

Az ország észak-déli megosztottságát az egyes regionális aránytalanságok tovább 

mélyítették, hiszen egyrészt a feltörekvő nagyvárosok is visszafogják fejlődési lehetőségeikben a 

környező kisvárosokat (Győr - Pápa) , más részről az ország déli régióiban tör tént fejlesztések 

hatásai sem gazdasági, sem népességvonzás tekintetében nem közelítették meg az elvárásokat. 

Magyarország lakosságának 1/5-e fővárosban él, 1/3-a a budapesti agglomerációban tömörül 

(SÁGI Zs. - TRÓCS.ÁNYI A. 1998). Gyors, és egyre nagyobb mér t ékű a fővárost övező 

agglomeráció fejlődése is, melyet a gazdasági muta tók alakulásán, és a népesség mozgásának 

irányán követhetünk nyomon. Főként a mobilis fiatalok nagymértékű koncentrálódása 

figyelhető meg az urbanizálódó területeken, mely javítja az ádagéletkor amúgy sem 

kedveződen értékeit. Gyorsan agglomerálódó térségek jö t tek létre, melyek közül a 

legjelentősebbek a főváros, Sajó völgye, Balaton, Tatabánya, Közép - Békés térsége 

(KŐSZEGFALVI GY. 1985). Ezzel a nagyarányú változással a városi infrastruktúra nem volt képes 

felvenni a versenyt, amely ismét a gyerekvállalási kedv csökkenéséhez vezetett. 1990-re Borsod-

Abaúj-Zemplén megyének csökkent a népessége leginkább, az ipar szerkezetváltása miatt a 

vándorlási veszteség 6,9%-ot tett k i . A folyamat másik oldala a főváros környezetében, jól 

megközel í thető településeken mutatkozik meg (Szentendre, Dunakanyar, Százhalombatta, 

Érd) . Az ország területének 11%-án él az ország népességének 40%-a. Ide kerül t az állami 

beruházások 40%-a. 1990-ben a lakosság 3/5-e városlakó, de lelassult a városok népességének 

növekedési ü teme . A vidéki városok adagos népességszám gyarapodást megha ladó mér tékben 

nőtt Debrecen, Győr, Nyíregyháza, Székesfehérvár népessége. Miskolcot j ó közlekedés

földrajzi helyzete, ipari bázisa vitte előre a fejlődésben. Debrecen esetében a gyógyszeriparban 

betöltött szerepe, közlekedés-földrajzi helyzete, szellemi, tudományos és kulturális életben 

betöltöt t helye emelte ki környezetéből (PAP A. 1981). Az Alföldön a kisvárosok fejlődése 

szintén elmaradt az országos adagtól, melynek magyarázata a városi funkciók ellátásának nem 

kielégítő színvonala, illetve az intézményrendszer részleges hiánya, melyet az ádagéletkor 

adatok is jó l tükröznek (Battonya, Csongrád, Móraha lom) . 

Az ország e l térő dinamikájú fejlődése nem csupán gazdasági szempontból osztotta 

ketté az országot, hanem maga után vonta a népesség demográfiai kettéválását is. Felgyorsult 
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az e löregedő struktúrájú térségek növekedése, a falvak elvesztették a munkaképes lakosságot, 

több olyan település van az országban ahol az elmúlt évben egyeden születés sem történt . Ez a 

je lenség a 48 feletti átlagéletkorú településeket sújtja leginkább. 

Minimális arányban csökkent a természetes szaporodás Fejér és Hajdú-Bihar 

megyékben, (1990-ben 0,3 és 0,5%), melyet az elvándorlások kevéssel haladtak meg. A nemek 

közöld arány a nők javára tolódot t el, Budapesten és a városokban is tovább emelkedett a nők 

aránya. Az idősödő településeken még markánsabban rajzolódik ki e je lenség: a 

korösszetételen belül a (férfiak rövidebb élet-lehetőségének következtében) 60 éven felüli nők 

arányának növekedése számottevő. A községekben a gyermekkorúak aránya 9%-kal, a felnőtt 

korúak 1,5%-kal csökkent. 

Az ország egyes területein ennek el lenére igen alacsony korádaggal b í ró régiók 

formálódnak (Szabolcs-Szatmár, ahol je lentős ipari vertikumot, népességkoncentrá ló , vagy -

megtartó vonzerőt nem nagyon találunk. A kérdés há t t e rében a perifériális fekvés, az 

elmaradott gazdaságszerkezet, és a rurális terek nagyobb aránya mellett az etnikai arányok 

ismerete szükséges. Szabolcs-megyében, és kifejezetten perifériális részeken egyre magasabb a 

cigány népesség aránya (KOCSIS K . KOVÁCS Z . 1991). Erre az etnikumra j e l l emző korösszetétel 

a fiatalkorúak magas, az időskorúak alacsony aránya, mely a születéskor várható élettartam 

alacsonyabb voltában keresendő. Magasabb a termékenység, az 50 éves, illetve idősebb nők 

általában több mint öt gyermeket hoztak a világra (magyaroknál ugyanez a muta tó ma 

kevesebb mint 2). Másképpen fogalmazva a magyarországi cigány e ü ú k u m a bevezető 

egységben részletesen taglalt demográfiai á tmene t időszakát éli napjainkban. Ennél az 

etnikumnál a hajadon nőknek nagyobb az arányuk, viszont élettársi kapcsolatban is nagyobb a 

gyerekvállalási kedvük, ugyanakkor az özvegyek és elváltak aránya alacsonyabb mint a 

magyarok estében. Ezen a tendencia, illetve a családi hagyományok átörökítését segíti, hogy 

85-90%-ában a cigány nemzetiségűek egymással házasodnak össze, illetve a gyermekek 90-95%-

ban követik az eüiikai hovatartozásukat. 

A népesség elhelyezkedésében területi á t rendeződésének társadalmi-gazdasági 

hát terében a legerőteljesebb hatást az 1950-es évektől erőltetett iparosítás és a mezőgazdaság 

erőszakolt kollektivizálása váltotta k i . A foglalkozási átrétegződés növelte az urbanizációt, 

átalakult a településrendszer, új városok jö t tek létre, amelyek szintén a rurális térség 

népességének belső migrációját fokozták. A falvakat elsorvasztották, je lentős részük, főleg az 

agrárfalvak és a hátrányos helyzetű térségek községei elveszítették értelmiségüket, fiataljaikat, 

szakembereinek je lentős részét, mivel egyértelműen megrendü l t a falusi települések 

népességmegtar tó képessége. A pusztuló falu az ország egészének jel lemzője maradt s a 

folyamatot ezúttal „Gyűrűfű-szindróma" jellemezte (TÓTHj. 1997). A munkavállalók je lentős 
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része ingázásra kényszerült, felbomlottak a hagyományos életformák és megváltoztak az 

ér tékrendek. Az új településpolitika ér te lmében alapvetően megváltozott az állami 

finanszírozás és az intézmény fenntartás korábbi gyakorlata. A redisztribúció folyamán a 

sorvadó tanyák támogatásban nem részesültek, sőt a saját e rőből tö r ténő fejlesztést is 

jogszabályok dltották, ezekben a mellékfalvakban nem adtak építési engedélyt, semmiféle 

infrastrukturális fejlesztésre nem nyílt lehetőség. Ez a határozat 400.000 ember életét tette 

hosszútávon kilátástalanná. A funkció nélküli - egyéb településnek minősített - hanyadó falu 

kategóriájába eső községekben szintén megállt minden központ i kommunál is fejlesztés, 

megvonták a községek fejlesztési alapjait, bár a saját erőből t ö r t énő fejlesztést engedélyezik. 

Szakadék keletkezik a magán infrastruktúra, és a közösségi infrastruktúra között(KŐSZEGFALVI 

GY. - SlKOS T. T. 1993). A stagnáló falu hozzájut szerény fejlesztési eszközökhöz, amely éppen 

e legendő alap-infrastruktúrájának szinten tartásához (évente 150-200.000 Ft körül alakul a 

fejlesztési alap, amelyet saját adóbevételeikből képeznek) . A fejlődő falu kategóriájába eső 

település, a fejlesztési alapon kívül négy-öt kü lönböző szubvencióban is részesül, melyet 

általában gazdasági bázisának, vagy jó forgalmi helyzetének köszönhet . A gyorsan fejlődő, 

városiasodó falu viszont prosperálását annak tudhatja be, hogy részesül a redisztribúció 

folyamán az állami jövedelemből . 

A települések helyzete, adottságai, fejlettségének eddig elért színvonala meghatározza a 

későbbiekben gazdasági fejlődésének irányát. Szoros összefüggés van a népesség települési 

rendszerének fejlődése, a települések infrastrukturális ellátottsági viszonyai színvonalának 

alakulása között (KŐSZEGFALVI Gy. 1985). Egyik oldalról szemlélve tapasztalhatjuk, hogy a 

népesség a magasabb gazdasági színvonallal rendelkező térségbe áramlik, mely kiemelkedő 

gazdasági színvonal magában hordozza a jobb infrastrukturális ellátottságot. Másik oldalról az 

a je lenség is megfigyelhető, hogy a népesség terüleü elhelyezkedése éppígy befolyással van a 

termelőerők terüleü szerkezetének fejlődésére. A korösszetétel kialakulásának vizsgálatakor 

fontos erre az összefüggésre rávilágítanunk. Az infrastruktúra fejlettségi színvonala viszont a 

népesség é le tkörülményeinek alakulását határozza meg. 

I I I . 1. 2. 3. 2. Területi je l lemzők és különbségek 

A népesség korádagára vonatkozóan az egész országra kiterjedően két, je lentősen el térő 

területet tudunk lehatárolni . A Dunán tú lon megfigyelhető egy NY-K-i aszimmetria, melyet a 

Győr-Pápa-Ajka-Kaposvár-Szigetvár vonallal tudunk elkülöníteni . Élesen kirajzolódik 

ugyanakkor egy É-D irányit el lentét a Dunától keletre eső országrészen. Az így kapott négy 

területből Észak-Magyarországon (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén), illetve Nyugat-

Dunántú lon (Vas, Zala Győr-Moson-Sopron egy része), valamint Somogy megyékben a 
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települések d ö n t ő hányada a h á r o m legmagasabb átlagéletkor kategóriába tartozik, szemben 

az Alföldi megyék alacsonyabb mutatóival. 

Az alábbi hasonlóságokat és különbségeket találjuk a két kedvezőtlen korstruktúrájú 

területek között. Földrajzi fekvését vizsgálva megál lapí tható, hogy mind a két terület 

peremhelyzetű, melyből a nyugatí Ausztriával, Szlovéniával, Horvátországgal az északi terület 

Szlovákiával határos. Közlekedésföldrajzi helyzetüket elemezve megál lapí tható, hogy vasúd 

ellátottság szempontjából hasonló színvonalon állnak, talán a nyugad területen sűrűbb 

hálózatot találunk. Az északi terület előnye, hogy áthalad rajta a Budapest-Miskolci 

villamosított fővonal. A közúd közlekedést vizsgálva egyértelművé válik, hogy ismét csak az 

északi terület van kedvezőbb helyzetben, mivel területén az 3. sz. e lsőrendű országos 

főútvonal, valamint az M3-as biztosítja a fővárossal a gyors összeköttetést, m íg a délnyugati 

területen a 8-as és a 7-es főút segíti a forgalmat, de közveeden autópályával nem rendelkezik. 

Településszerkezeti hasonlóságokat és különbségeket elemezve a nyugati területeken 

(Baranya kivételével) találjuk meg a tipikusan törpefalvas megyéinket (Somogy, Vas, Zala). Az 

északi egység településhálózata kevésbé sűrű, i t t legfőképpen Abaúj térségében találkozunk 

adagot megha ladó sűrűséggel. Mindkét terület esetében az iparosítás, a mezőgazdasági 

nagyüzemek szervezése, a körzetesítés e redményezte a munkaképes korúak elvándorlását, 

ezáltal csökkentve a szülőképes nők arányát. Ez a folyamat maga után vonta a születési 

arányszámok csökkenését, végeredményben idősödő korstruktúrájú településeket 

eredményezett . Az elöregedés leginkább a kis lakosságszámú településeket sújtja, éppen ezért 

emelkedik ki e két terület az országos adagnál jóval nagyobb számú kedveződen korádaggal 

rendelkező településével. 

A nyugat-magyarországi területeken a települések 18%-a, míg az északi területen a 

települések 16%-ában 48 év feletti a korádagú. A kedveződen tendencia igazán a 44 korév 

feletti települések arányának vizsgálatakor derül k i , hiszen az előbbi megyék esetében 55%, az 

utóbbiakéban 44%. 

A két területet vizsgálva tehát a kedveződen ádagéle tkorú területeket az eddig 

említetteken kívül, a határ men tén , periférikus területeken, távol a vonzerőt kifejtő városoktól, 

illetve a zárt, rossz közlekedésföldrajzi helyzetben lévő községek esetében találunk. 

I I I . 1 . 2 . 3. 3. Reg ioná l i s e l e m z é s e k 

I I I . 1 . 2 . 3 . 3 . Nyugat-Dunántúl 

Gyó'r-Moson-Sopron megye 

Kedvező természetföldrajzi fekvése hamar előre lendí tet te a fejlődésben, melyet elősegített j ó 

közlekedés-földrajzi helyzete is. A megyén belül egy DNY-i ÉK-i megosztottságot találunk, mely 
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közül az utóbbi vékony sávban húzódik a megye szélén. Győr-Moson-Sopron megye 167 

településéből 4 1 % tartozik a h á r o m legkedvezőtlenebb korátlagú település közé, amelyből 18 

falu a 48 felettiek kategóriáját képezi. A megye délnyugati része jelenti az átlagéletkor 

szempontjából a kritikus területet . Ez a régió a megye városhiányos és sűrűbb 

településhálózatú területét képezi. Ezzel szemben a megye ÉK-i felében találjuk a fejlődő, 

munkahelyet biztosító, j ó infrastrukturális lehetőségekkel rende lkező városokat (Győr, 

Mosonnmagyaróvár, Sopron). A megyeszékhely vonzótényezői közül "kulcsfontosságú" 

közlekedés-földrajzi helyzete mellett, mint az Észak-Dunántúl szervező és irányító központja, 

az agglomerálódó térség centruma, szellemi élet mozgatórugója emelkedik k i , melyhez 

nagyban hozzájárul gyorsan fejlődő infrastrukturális rendszere (RECHNITZER J. 1987). 

Munkahelyet biztosító gyárai közül a Rába Vagon és Gépgyár, a Graboplaszt, a Gardénia 

csipkefüggöny-gyár, illetve a fentebb felsorolt előnyökre építkező, közelmúltban megte lepedő 

Audi Hungár ia Kft. emelkedik k i . A városok közül Mosonmagyaróvár (mezőgazdasági gépgyár, 

textilipar, timföldgyár), és Sopron a határ közelsége miatt rendelkezik erős vonzerővel, az 

utóbbi esetében nem csupán külföldi, hanem a belföldi idegenforgalom is je lentős . 

A legkedveződenebb korstruktúrával Csér (53,72) és Rábasebes (53,13), míg a 

községek közül a legkedvezőbb mutatókkal Ikrény (36,15) Magyarfalva (36,60 év) rendelkezik. 

Egyes falvak gazdasági fellendülését az eladó telkeket, házakat felvásárló osztrák állampolgárok 

elősegítik (pl. Csáfordjánosfa, Csér) . Ezek a személyek jelenleg csupán az ideiglenes lakosok 

számát növelik, nem jelentenek tehát megoldást az e löregedő struktúrát muta tó települések 

fiatalítását i l letően. Zsáktelepülés a területen Csér, Ebergőc, Mérges, Rábasebes, Tárnokrét i , 

ahol a kedveződen korstruktúra előidézője a zárt, rosszul megközel í the tő jelleg. Kisbabot, Páli, 

Potyond kedveződen földrajzi helyzete miatt mutat idősödő korösszetételt, a több funkcióval 

rendelkező településektől 25-30 km-re fekszenek, Maglóca pedig egy kedveződen adottságú 

földhátságon helyezkedik el, amelyet keletről és nyugatról is a Hanság lenyúló mocsarai 

határoltak az e lmúlt században. Tárnokrét i t a Repce és a Rábca tette lápterület té, amely az 

egyedüli hagyományos gazdálkodási formát, a mezőgazdasági termelést is nagyban gátolta. 

Gyalókán a lakosok 70%-a nyugdíjas, ez a mezőgazdaság nyújtotta település csupán az idősebb, 

hagyományaihoz jobban ragaszkodó korosztályt tartotta meg a faluban. Mérgesről az 1970-es 

években 300 fő vándorol t el, a munkahelyet biztosító településekre, ma már csak 92 

lélekszámú. T ö b b olyan községet találunk, ahol a lélekszám 100-nál kisebb (Vadosfa, 

Cakóháza, Csér, Gyalóka, Mérges) . Ezek a falvak - Cakóháza (44,72) kivételével a 48 év 

korádagű felettiek kategóriájába tartoznak. A fent említett okok esetükben halmozottan 

jelentkeztek, s idézték elő e kedveződen korstruktúrát . A hátrányos helyzetű települések az 

infrastrukturális ellátottságban mutatkozó különbségeket nem képesek sem önerőbő l , sem a 
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saját részt feltételül szabó külső forrásokkal feloldani, így megyei, vagy központi segítség nélkül 

helyzetük csak tovább romlik. 

Vas megye 

A megye az ország nyugati felében helyezkedik el, területét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy itt 

is, mint Zala, Baranya megyékben dpikusan aprófalvas településhálózatot találunk, melyet a 

sajátos természetföldrajzi (domborzati) helyzet idézett elő. A térképen jól kirajzolódik a Vasi

hegyhát, és a Kemeneshá t területén látható, kedveződen korösszetételű összefüggő terület. A 

213 tagból álló településállományból 28% (melyből 22 törpe település) 48 feletd korádagű, 

17% 46-48, 18% pedig a 44-46 év közötd értékekkel bír (összesen 63% a 44 év feletd 

korádagú) . A vizsgált megyében az ország egészére je l lemző okok alapozták meg, illetve 

idézték elő e kedveződen korösszetételt. Először az ipari fejlesztések a községi munkaképes 

lakosságot elszívó hatása érvényesült, majd a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése tette a 

mezőgazdasági foglalkozásúakat munkanélkül ivé, s kényszerítette elvándorlásra. Az 

elvándorlás irányát a gazdasági fejlődést muta tó , több funkcióval rendelkező, nagyobb 

érvényesülési lehetőséget kínáló (nagyobb) városok határozták meg (CSAPÓ T. 1994). A 

körzetesítés e r edményeképpen az 1.000 fő alatü településeken semmiféle infrastrukturális 

fejlesztés nem történt , amely gyakran évtizedekre konzerválta a falvakban addig kialakult 

hagyományos gazdasági, társadalmi, kulturális színvonalat. Az elvándorlás a hiányos 

városszerkezet miatt, leginkább a környező megyékbe irányult (Zala, Veszprém, Győr- Moson-

Sopron). 

A városok közül a legalacsonyabb mutatókkal Kőszeg (37,44), és Szombathely 

rendelkezik(38,92), melyet Kőszeg, mint osztrák határ menti település, idegenforgalmi 

központ és a texti lháromszög egyik tagja köszönhet , Szombathely (textilipar, bőr-, szőrme- és 

cipőipar, ruházati ipar, fafeldolgozás, felsőoktatás) pedig mint több funkcióval rendelkező 

megyeközpont tartozik a kedvező korstruktúrájú települések közé. Munkalehetőséget jelenleg 

Sárvár (cukorgyár) , Szentgot thárd (Rába, General Motors (GM motor- és sebességváltó-gyár), 

valamint Répcelak (sajtgyártás, szénsavüzem) biztosít, amely visszatartotta a munkaképes korú 

lakosság egy részének a megyéből tö r t énő nagyobb mér tékű elvándorlását. 

A legrosszabb korátlagot muta tó települések közül zsáktelepülés Porpác, Ivánc, Orfalu, 

Audrásfa, Daraboshegy, Döröshegy, Egervölgy Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, 

Szaknyér, Hegyháthodász és Olaszfa. A megye perifériáján, sok szempontból ellátatlan 

helyzetben fekszik Audrásfa, Csehi, Csipkerek, Halastó, Mikosszéplak, Nagyülaj, Bögöte, 

Vashosszúfalu, Pápóc, Iklanberény, Nemesládony, Sajtoskál, Keled, Szergény, Kerkáskápolna, 

Lócs. Hatá rment i , gazdasági, politikai eszközökkel halálra ítélt, zárt falu Velemér, Orfalu, 



Kétvölgy, Kisrákos, Pinkamindszent, Szatta. A Rába mellett környezetétől elszigetelten fekszik 

Gyanógeregye és Gyanó, ahol szintén magas korátlaggal szembesülhetünk. 

Az idősödő községek közül kedvezőbb helyzetűek, de m é g így is 46 év feletd átlagkorral 

rendelkeznek a határ m e n t é n : Magyarszombatfa, Kercaszomor, Bajánsenye, Alsószölnök, 

Vasszentmihály. Mostoha természeti adottságok idézték elő az Őrségben Kondorfa, 

Őrimagyarósd, idősödő korösszetételét. Nem mindegyik város rendelkezik e legendő 

vonzerővel, hiszen Nagymizdó, Nagykölked, Szarvaskend is Körmend vonzáskörzetéhez 

tartoznak, mégis magas korát lagot láthatunk. 

A legalacsonyabb átlagéletkorral Vépen (37,12) találkozunk, Szombathely közveden 

vonzáskörzetében, szuburbiájában, az ismét benépesü lő Nemesmedvesen (33,65), amely az 

osztrák határ mellett, Szentgot thárd vonzáskörzetében található. Torony (37,76) esetében, 

amely szintén osztrák határ mellett fekszik a lignitbánya is j ó munkalehe tőséget kínál, kedvező 

tendenciát előidézve. 

Zala megye 

A természetes szaporulatból adódó fogyás elsősorban a kistelepüléseket ér intet te , de a városok 

között Zalaszentgrótot és Letenyét a 40-42 közöttiek kategóriájában találjuk, mely az országos 

viszonylatban is je lentős eltérést jelent. 1960 óta az 500 lélekszám alatd települések közül 11 

lakosainak több mint 75%-át veszítette el (Gosztola 88%, Iborfía 81%, Senye 80%). 1960-1990 

között a vidék lakosságának 32,6%-a távozott ereded településéről, többségében a városokban 

keresve új lakóhelyet. Azoknál a településeknél, melyek lélekszáma nem haladja meg az 5.000 

főt ez a muta tó 48,4%-ot tesz ki (1960-1993). A határment i települések közül 13 esik a 48 

feletd ádagéle tkorú települések közé. Ezt az arányt a politikai okból e lmaradó fejlesztéssel 

magyarázhatjuk, amely szintén elvándorlást indukál t (Alsószenterzsébet, Belsősárd, Bödeháza, 

Felsőszenterzsébet, Dobri) . Gáborjánháza politikailag tiltott t e rü lemek számított évekig, 

Nemesnép (50,7 év) ha tá rment i települést pedig a határváltozás Jugoszlávia létrejöttekor 

elszakította természetes piaci centrumától , Alsólendvától. A települések fejlődési ü temét , és 

irányát meghatározza közlekedési helyzetük, így nem csodálkozhatunk azon, hogy a 44 feletti 

kategóriába tartozó falvak (70%) közül 29 zsáktelepülés. Az 1990-es évekig volt olyan község, 

amelyet sokáig távolsági busz sem érintett, illetve a külvilággal tö r ténő kapcsolattartást a 

hetente egyszeri autóbuszjárat biztosította (Babosdöbréte) . A munkanélkül iség enyhítését 

jelentette az olajkutak fúrása, Bázakerettye, Bucsuta, Cseralakos, Ik lódbördőce , Hernyék 

esetében, Babosdöbrétéről pedig sokan Gellénházára ingáznak. 

Balatongyörököt a részleges építési tilalom vetette vissza fejlődésben, amelynek 

következtében fokozatosan elveszítette vonzását, majd megtar tó képességét. 
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Balatonmogyoródot mostoha földrajzi helyzete jutatta a hátrányos helyzetű települések közé, 

hiszen eredetileg a Balaton vette körül. A Kis-Balaton környezeti ál lapotának helyreállítása 

után viszont ma m á r az idegenforgalom fejlesztésében látja sok településsel (pl. Gosztola) 

együtt jövőképét . H a h ó t szintén kedveződen földrajzi helyzete okozza a 45,l-es életkorádagot, 

mivel a városoktól távol fekszik, a magas utazási költséget a munkál ta tónak nem érdeke 

megtérí teni , így a munkanélkül iség elkerülése miatt sokan a városba költözés mellett 

döntenek. A t e rmékeden földek miatt szerény teljesítményű mezőgazdaság a szövetkezesítés 

előtt sem tudta megtartani a lakosságot Dobriban, Szentkozmadombjában. Az önkormányzat 

néhány településen (pl. Boncföld) házhelyek kijelölésével kívánja elősegíteni a lakosság 

helyben maradását , míg Csertalakoson a község üresen álló házait fiatalok részére újítja fel, és 

adja el. 

I I I . 1. 2. 3. 3. 2. Dél-Dunántúl 

Somogy viegye 

Somogy megyében drasztikusan csökken a népesség, első helyen áll az országban a 

halandósági arányszámot tekintve, amely az idősek halálozása mellett a relatíve magas 

csecsemőhalandóságból adódik. 237 településéből 45% a 44-feletti ádagéletkorral rendelkező 

kategóriába tartozik, amelyből 8% a 48 év felettibe. Ezt a arányszámot a törpe, illetve az apró 

települések országos adagot jóval meghaladó aránya okozza, hiszen ezekben a falvakban a 

rendszerváltozásig gyakorlatilag nem tör tént semmilyen infrastrukturális fejlesztés, a 

körzetesítés e r edményeképpen az intézményi infrastruktúra teljes hiányáról beszélhetünk. A 

munkalehe tőség hiánya egyrészt elvándorlásra kényszerítette a munkaképes korú lakosságot, 

másrészt nem jelentett vonzó tényezőt a letelepedésre vágyó fiatalok számára. A földrajzi 

viszonyoknak megfelelően kialakult sűrű településhálózat meggátolja a települések 

terjeszkedésének mértékét , akadályozza a közlekedési pályák kiépítését, amely szintén gádó 

tényezőként jelentkezik a településfejlesztésben, az ipari beruházások vonzásában. így ezekben 

a térségekben nem létesülnek új munkahelyek, a munkaképes lakosság a rossz infrastrukturális 

viszonyok miatt az ingázás helyett, - ha teheti - a dinamikus(abb)an fejlődő, magának és a 

gyermekeinek több lehetőséget kínáló városokba települ. A hátrányos helyzetű településekben 

csupán a hagyományaihoz, szülőfalujához ragaszkodó, idősebb korosztályba tartozó, vagy 

képzettségénél, iskolázottságánál fogva kevéssé mobilis populáció marad. Ebből a vándorlási 

irányból a d ó d ó a n a városok népességében enyhe emelkedés tapasztalható, amely 

népességgyarapodásból Balatonlelle és Lengyeltót kivételt képez. A városokban is azért 

találunk alacsony mér t ékű emelkedést , mivel a már ott élő népesség gyermekvállalási kedve is 
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egyre alacsonyabb, így a beáramló lakosok a negatív tendencia ellensúlyozása mellett csak kis 

mér tékű népességnövekedést képesek eredményezni . 

Somogy megye 48 év feletü korádag mutatókkal rendelkező' települései közül a megyén 

belül periférikus helyzetben, így leszálló ágban van Törökkoppány, Visnye, Somogyszil, Gölle, 

Fonó, Szabadi, Somogyacsa, Varászló. A ha tá rment i lét következtében torz gazdasági, 

népességi struktúrájúvá vált Tótújfalu, Porrogszentpál , Porrogszentkirály, Porrog, 

Somogybükkösd, Komlósd, Péterhida, Vízvár. Az elemi központoktól való távolság és rossz 

közlekedésföldrajzi helyzet indokolja Kisasszond, Torvaj, Lakócsa, Fiad, Felsőmocsolád, 

Polány, Visnye (Hárserdó' teleppel) , Zala, Zselickislak, Rinyaújnép, Bedegkér, Ecseny, 

Csurgónagymarton, Felsőmocsolád (Sándorpusztával), Főnyed, Hosszúvíz (Cserfekvéssel), 

Kőkút (Alsógyócs, Alsótapazddal), Libickozma, Patalom zsáktelepülések rossz mutatói t is. 

Az üdülőterüle tek közül Balatonberény, Balatonkeresztűr, Balatonmáriafürdő, 

Balatonszemes községek tartoznak a 44 év feletti korádagúakhoz. Ennek oka a más Balaton

parti üdülőfalvakkal szembeni szerényebb vendégforgalom és az ideiglenes lakossághoz képest 

nagyobb arányú, ál landó lakosok je lenlé te . Kőkúton a helyi lakosság igen elöregedett , a 

település korádaga igen magas (52,05), a fiatal korosztályokat szinte kizárólag a nagy arányú 

(60%) cigány lakosság képviseli. Rinyabesenyőn ugyanezen folyamat mintegy tíz évvel 

hamarabb kezdődött , ezért a helyi (magyar) lakosság lassú pusztulásával, a cigány kisebbség 

többségé váltával (60%) a korádag is megfiatalodott (36,63). A megye legkedvezőbb korádagát 

Taszáron találjuk (34,88), melyet a légi bázis kötelékében szolgáló, letelepülő, fiatal, aktív 

korosztály alakított ki . 

A megyében dön tően az a tendencia figyelhető meg, hogy a települések kedveződen 

korösszetételének kialakulásában az előnytelen természetföldrajzi, közlekedés-földrajzi 

viszonyok, illetve az 1950-es évektől hozott gazdasági, politikai intézkedések mellett, a (hajdani 

Jugoszláv) határ közelsége, valamint a megyében elfoglalt periférikus helyzet játszotta a fő 

szerepet. 

Baranya megye 

A megye egyre inkább a fogyó népességű területek közé tartozik. Az 1980-as évektől 

kezdődően, az országos tendenciának megfelelően it t is e lkezdődöt t a népesség fogyása. 

Ennek előzménye az 1970-es évekre nyúlik vissza, amikor is az élveszületések száma csökkent, a 

halálozási arányszám tovább emelkedett, s a vándorlási nyereség nem tudta a természetes 

fogyást kompenzáln i . Baranya megye je lentős aprófalvas település, és tudjuk, hogy mind a 

korstruktúrát , mind a házasodási szokásokat je len tősen befolyásolja a települési lehetőségek 

köre, vagyis az a körülmény, hogy egy adott település hol helyezkedik el a térben 
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(centrumoktól való távolság, elérhetőség, helyi lehetőségek köre) . 

A megyét korábban a nagybirtokos gazdálkodás, valamint a bányászat és gyáripar 

jellemezte. 1892-ben nyílt meg a DGT első komlói szénbányája a, mely erős vonzerőt jelentett 

a munkaképes férfi korosztály számára közel egy évszázadon keresztül. 1870-től a parasztság 

egy része a kivándorlásban keresett menedéke t (Szlavónia, Ausztria, USA), az Ormánság 

területén pedig az egykézéssel védték a családi földbirtok ér intet lenségét (KOVÁCS K. 1990, 

1994). Az 1960-as évek intézkedései (nagyüzemek létrehozása, körzetesítés) hatásaként 

elmaradt az ér in te t települések infrastrukturális fejlesztése, mely következtében a falvak 

népessége, különösen az aprófalvak esetében je lentősen csökkent. A fénykorban tízezreket 

foglalkozató nagy ipari beruházások fokozottan gyakoroltak népességelszívó hatást a megye kis 

és aprófalvaira, ahol más megélhetés nem lévén egyre többen választották az ingázást, majd a 

városokba - elsősorban a megyeszékhelyre - tö r t énő beköltözést (ERDŐSI F. 1979). A 

kilencvenes évek elbocsátási hul láma, kezdetben m é g nagyobb végkielégítéssel társítva sok 

esetben a városkörnyék ap róbb (ezért olcsó) falvaiba indukált ellentétes irányú migrációt. A 

születési arányszám egyre mérséklődött , a házasságok számának csökkenése miatt, ugyanakkor 

nőtt a válások száma (1980: 5%, 1990: 7%) és az özvegyek aránya (1980: 10%, 1990: 11%) is. 

A közlekedési feltételek rosszabbodása az 1980-as években gazdasági - és etnikai 

szempontból is kedveződen volt, mivel az egy gazdasági körzethez tartozó horvát nemzeüségi 

falvak tú lnyomó többségben zsáktelepülések, a falvak közötü érintkezés l ehe t edenné vált. A 

kedveződen közlekedésföldrajzi helyzetéből származó hátrány és az ebből következő 

infrastrukturális e lmaradottság okozta a népesség elvándorlását Almáskeresztúr, 

Alsómomocsolád, Kisherend, Kisnyárád, Liptód, Maráza, Ófalu, Töttös, Varga, településekben, 

ahol megindult az öregedés és az emikai á t rendeződés folyamata. Drávakeresztúr, 

Felsőszentmárton, Ipacsfa, Udvar, Zádor határ m e n t é n elhelyezkedő községek a jugoszláv 

viszonyok elmérgesedése után, korábbi kapcsolataik megszűntével perifériákká, népesség 

kibocsátó terekké váltak. E helyzet legerősebben Drávasztárán és Kásádon alakította át a 

demográfiai viszonyokat. Almáskeresztúr, Alsómocsolád esetében 70% a nyugdíjasok aránya, 

amelyet az infrastrukturális elmaradottság, és a munkalehetőségből fakadó elvándorlás váltott 

k i . Magas, 46 év feletd korádag található Alsómocsolád, Féked (51,28), Hásságy, Palotabozsok, 

Pécsdevecser, Szebény, Szellő, Kisjakabfalva, Kisnyárád, Liptód, Nagynyárád német 

nemzet iségű településein, ahol az eüt ikumra je l lemző magas innovációs hajlam és mobilitás 

következtében, tanulmányaik befejeztével ritkán tértek vissza szülőfalujukba a fiatalok. 

Horvát település Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsőszentmárton(90%) Kásád. Németek 

és horvátok is é lnek Pécsudvardon, míg Meződön szlovákok telepedtek meg. E nemzetiségi 

falvak fiatal lakossága számára a tanulás és felemelkedés lehetősége szinte kizárólag csak a 
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nagyvárosokban volt biztosítva, így a települések idősödő kors t ruktűrát öltöttek. Ellenden 

rendkívüli mér tékben fogy a lakosságszám (1940-ben 600, ma 233 fő), amelyet a korábbi 

évtizedekben a nagymértékű elvándorlás eredményezet t , jelenleg pedig már az idős 

korstruktúrából adódó alacsony születési ráta miatt r endü l eden e a negatív tendencia. 

Hasonló okok eredményezték Felsőszenuriártonban is a tömeges elvándorlást, ahol a közel 

2.000 fős lakosság két évtized alatt 700-800 fővel csökkent. A munkané lkü l iek arányának 

növekedését a pécsi Bőrgyár felsőszentmártoni üzemének megszűnése csak tovább fokozta. Az 

elvándorlás következtében Erzsébeten 1970 és 1990 között a népességszám szintén erőteljes 

fogyást mutatott (452-337 fő). H o m o r ú d o t hosszú ideig Mohács felől csak komppal lehetett 

megközelí teni, de 1992-óta már Hercegszántó felől is e lé rhe tő (a magas korátlagot itt Ruha

tanya idős lakossága is emeli). Udvar egykor nagy forgalmat bonyolí tó határá tkelő volt, a 

település közelmúltját azonban mindig a határ túloldalán lévő országgal fenntartott 

kapcsolatunk alakította. Ez az elmaradott egyutcás település K-ről, és É-ról természetes 

határokkal körülvett, gyakorlatilag be van kerítve, délről pedig az ál lamhatár szab 

terjeszkedésének fejlődésének korlátokat. 

Tolna megye 

A megye szintén sűrű településhálózattal j e l l emezhető . A településszámhoz viszonyítva (108) 

nem a 48 ádag-korév felettiek magasabb arányát (7 település), hanem a 44-46 közé eső 

települések k iemelkedő tömegét kell megeml í tenünk . A fiatalabb nemzedék , mint az 

országban bárhol máshol, gazdasági lehetőségek híján hamar mobil izálódott . Az 1970-es 

iparfejlesztési program az elvándorlás ü temét lassította, de a negatív tendenciá t tovább erősíti 

a népesség kedveződen korösszetétele, az öregedés folyamata. I t t is lejátszódott a megyén 

belüli á t rendeződés , a falvak lakosainak az iparral rendelkező térségekbe áramlása, amely 

folyamatot felgyorsította a mezőgazdasági üzemek egyesülése, a faluközpontok kialakítása 

(Tamási: Orion, Dombóvár: kesztyűipar, nyomdaipar, fémfeldolgozás, Paks: a t o m e r ő m ű ) . Az 

élveszületési és halálozási arányok nem térnek el az országos adagtól . Nem tör tént élveszületés 

1990-ben Kismányokon és Závodon sem. A faluról városba áramlás mér téké t nagyban 

erősítette számos, korábban tisztán n é m e t nemzet iségű település lakosságának mesterséges 

cseréje. A kitelepítések következtében felbomló (falu)közösségekbe in tegrálódni nem tudó, 

más kul túrkörhöz tartozó, sokszor gyökértelen emberek elsőként indultak a nagyvárosokba 

szerencsét próbálni (TRÓCSÁNYI A. - SÁGI ZS. - WlLHELM Z. 1998). 

A városok közül a legkedveződenebb aránnyal Tolna, és Dunaföldvár rendelkezik, ahol 

1990-ben 40 fő volt a természetes fogyás. Paksot ezzel szemben 109, Szekszárdot 120 fős pozitív 

természetes szaporodás jellemez. Paks esetében a kedvező korösszetételt egyér te lműen az 
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a t o m e r ő m ű és ennek köszönhető 1979-es várossá nyilvánítás támasztja alá. A PAV által kínált 

munkabérek (bruttó 1,6 - 1,8 Millió for int /év) m é g ma is alternatívát kínálnak a más 

településeken élő, speciálisan képzett, mobilis fiatal m u n k a e r ő számára. Az erőművi beruházás 

megépítése kapcsán megalkotott lakótelepek és az építők távozta ( több ezer fő) je lentősen 

javította a lakáshelyzetet a városban, ami ma is az egyik legfőbb vonzereje a városnak. A 

természetes szaporodás 1990-ben a községek közül Gyönkön volt a legalacsonyabb, -40, 

Attalában, Kajdacson, Nagykónyiban, Ozorában, Pincehelyen, Sárpilisen, Tengelicben -18 és -

25 közé esik ugyanezen muta tó . 

Kedveződen közlekedés-földrajzi helyzet jellemzi Kisszékelyt, Koppányszán tót (több 

üres lakadan ház) , Miszlát, Grábócot, amely hétvégén (állandó buszjárat nem lévén) el van 

zárva a külvilágtól, illetve még a vezetékes vízellátás sem teljesen megoldott. Szakadat lakossága 

szintén teljesen elöregedett , a faluban a házasságkötés már csak az emberek emlékezetében él. 

Az idősek elhalálozásával megüresedet t házakat eladják, de legtöbbször a vevő megint csak 

idős személy. Nem rendelkeznek vasúd összekötetéssel, valamint az infrastruktúra is igen 

hiányos Jágónak (egy bolt, nincs posta), Koppányszántó (nincs közüzemi vízellátás), Kalaznó, 

Murga (nincs óvoda) . Várong (nincs posta) községek, ebből adódóan kedvezőtlen népesedési 

tendenciával az elöregedéssel je l lemezhetők. 

m. 1 . 2. 3. 3. 3. Közép-Dunántúl 

Komárom-Esztergom megye 

Ez a megye országunk legkedvezőbb korösszetételű megyéi közé tartozik. A településhálózat 

egészét vizsgálva a korádag szempontjából legkiegyensúlyozottabb képet a itt kapjuk, mivel 

kicsi az eltérés a megye legjobb, Bábolna (35,47) és a legkedveződenebb Csatka (47,88) közé 

eső települések korév-ádaga között. Az országos népesedési tendencia itt is tükröződik, 

azonban az adagosnál kisebb mér tékben . A települések természetes fogyásának mértékét 

csökkentette, sőt egyes települések esetében pozitív előjelűvé is tette az ország iparosításától 

kezdődően beáramló , munkaképes korú lakosság. A térség több települése (Dorog, Oroszlány, 

Tatabánya) fejlődése ekkor kapott igazi lendületet . A városok munkahelyet biztosító ipari 

egységekkel rendelkeznek, sőt a falvakban is a gazdasági fejlődésének fellendülését elősegítő 

gyárakat, üzemeket találunk (Almásfüzitő, Gyermely, Lábadan, Süttő, Tokod, Császár). Az 

ipartelepítést elősegítette a megye kedvező földrajzi helyzete és Budapest közelsége, a kiváló 

közlekedési összeköttetések is. Az országhatár (és egyben a Duna) men tén való helyzet nem 

feltédenül jelent peremhelyzetet, hiszen a vízbázisra és a szállítási lehetőségekre alapozva 

számos ipari fejlesztés tör tént a régióban. A térség egészéről elmondhatjuk, hogy az országos 
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átlaghoz képest j ó infrastrukturális ellátottsági! megye, ahol a 71 település közül - az országban 

egyedülállóan - nem találunk 48 év feletű, idős korátlagú települést. 46-48 korév-ádag közé esik 

Csatka, há rom település Bársonyos, Dunaszentmiklós, Vérteskethely a 44-46 közötdekhez 

tartozik. Csatka zsáktelepülés, a megye perifériáján foglal helyet csakúgy, mint Bársonyos. 

Rendkívül j ó ádagéle tkorú település Bábolna (35,47), ahol a az átalakuló mintagazdaságban 

igen sok, képzett fiatalt foglalkoztatnak. 

Veszprém megye 

A megye a kedvező ádagéle tkorú megyék közé tartozik, bár az országos adagot tekintve a 

középmezőnyben foglal helyet, hiszen 220 településéből 13% a 48, 42%-a pedig a 44 év feletti 

kategóriába esik. A kedvezőtlen ádagéletkort muta tó helységek a megye peremterüle te in 

találhatóak, távol a munkahelyet kínáló városoktól (mint pl . Veszprém), amely mint 

történelmi, idegenforgalmi és kulturális központ emelkedik k i a többi város közül. A 

munkavállaló népességre vonzerőt Pápa (egyrészt mint tör ténelmi iskolaváros, valamint a 

húskombinát ) , Ajka (hőerőmű, dmföldgyár, üveggyár), Herend (porcelán) , Balatonfűzfő 

(NIKE) fejtenek ki . Ezeken a területeken a vonzáskörzetükbe tartozó települések ádagéletkor 

mutatói is kedvezőbbek. Kivételt ez alól Pápakovácsi jelend, amely 1990 előtt Döbrönte , 

Ganna, Kup, Nóráp közös tanács közpond szerepét töltötte be. Bát Pápához közel fekszik (9 

km), itt az ádagéletkort az önkormányzat idősek o t thonában élők növelik. Hasonló okokat 

találunk Szőc esetében is (57,78), amely az 1950-ben megnyíl t bauxittelep létesítésével 

munkahelyet biztosított, majd 1973-as megszüntetésekor a telephelyen szociális otthont hoztak 

létre (170 fő). A kedveződen ádagéletkort muta tó települések egy részénél a község létalapját 

biztosító tényezők közül a művelhe tő területek szűkössége eme lhe tő ki (Kisberzseny). Ez az 

eset áll fenn a Káli- m e d e n c é b e n fekvő Ábrahámhegyen , amely az 1970-es években 

elnéptelenedet t , Szentbékkállán, Kékkúton, amely falvak túlélési lehetőségeiket az 

idegenforgalom fellendítésében kereshetik. 

A Balaton környékén a magas ádagéletkor t a hétvégi házak felvásárlása okozza, egyrészt 

ilyen jel legű befektetést az idősebb korosztály engedhet meg magának, másrészt a fiatalabbak 

csupán ideiglenesen tar tózkodnak ezekben a te lepülésekben. A déli part kisebb, szerényebb 

forgalmat bonyolí tó településeihez hasonlóan a helyi ál landó népesség magasabb arányú az 

ideiglenes lakosokhoz képest, mint más nagyobb központok esetében. Ebből következően 

ezekben a településekben a népesség igen vegyes képet mutat, az idősek, akik ragaszkodnak a 

megszokott környezetükhöz és a hétvégi lakosok, akik nem csökkentik a kedveződen 

ádagéletkor mutatókat (Kékkút, Ábrahámhegy, Salföld). Az utóbbi településen művészek 

foguk össze a Balatoni Nemzeti Park egyik központjának szánt természetvédelmi major 
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létrehozásában. Ugyanezen tendencia figyelhető meg Balatoncsicsó (163 fő) esetében is, ahol 

je lentős változást okozott 15 n é m e t ál lampolgár hétvégiház-vásárlása, amelyet később 

magyarok is követtek. Balatonszepezden (48,58 év) a kedvező közlekedés-földrajzi helyzet 

ellenére (vasút, 71. számú főút) a kevés születésszám, illetve az intézmények hiánya 

eredményezi a magas átlagot. Az infrastrukturális elmaradottságból fakadó hátrány 

eredményezte Bodorfa, Oroszi, Somlóvecse, Németbánya, Kisszőlős és Monoszló esetében a 

magas korádag kialakulását, hiszen ezek a zsáktelepülések kategóriájába tartoznak. 17 

település esetében szintén a rossz közlekedésföldrajzai helyzet (zsáktelepülések) idézte elő a 

magas korádagot: Pápasalamon, Nóráp, Balatonhenye, Nemesvita, Sáska, Megyer, Doba, 

Kománd, Porva, Bakonyszűcs, Hidegkút. Ezen településeken a már kialakult társadalmi, 

gazdasági, kulturális viszonyok konzerválódtak, a fejlődés lelassult. Elsősorban az elvándorlásra 

vezethetjük vissza a kedveződen mutatókat Vöröstó, Hegymagas, Zalaerdőd, Dabrony, 

Kisszőlős, Kispirit falvak esetében, amely utóbbi 113 lakosával igen közel áll a teljes 

elnéptelenedéshez, melyet a rossz közlekedési helyzet, a piacok távolsága, az intézményi 

infrastruktúra teljes hiánya idézett elő (Kisszőlősre ju to t t el a megyében legutoljára a vezetékes 

víz). Mostoha természetföldrajzi adottságok (Marcal-medence mocsaras vidéke) mellett a rossz 

korátlagot Külsővat, Kamond, Rigács településeken m ű k ö d ő szociális otthon alakította k i . Lázi 

vasúd megállóhelye el lenére, Nagypirittel együtt peremhelyzetű. A ma 102 lelket számláló 

Németbánya népesedési folyamatait je lentősen befolyásolta az emigránsok száma, illetve a 

háborús veszteség (79 fő), valamint a Németországba (vissza)kényszerített több mint 200 fő. 

Fejér megye 

Fejér megye szintén a kedvező korátlaggal rendelkező területek közé tartozik, ahol Komárom-

Esztergom megyéhez hasonlóan nem találunk éles eltéréseket. Ezt elősegítette kedvező 

közlekedésföldrajzi helyzete, j ó infrastrukturális ellátottsága, valamint Budapest közelsége. 104 

települése közül Fejér megye legkisebb önálló települése, Bakonykúti emelkedik ki az országos 

adaghoz képest k iemelkedően magas 56,43-os korév-átlagával. Ezt egyrészt kedveződen 

földrajzi fekvése okozza (kevés a megmunká lha tó földterülete) , másrészt a jelenleg 11 

lélekszámú települést je lentős vándorlási veszteség érte, amikor több tucatnyian emigráltak. 

Később közülük 16-an, de már idős korban (korádagot is rontva) tértek vissza szülőföldjükre. 

Közigazgatásilag Kútípuszta is hozzá tartozik, ahol 1990-ben nem tör tént egyeden élveszületés 

sem. Moha, Sáregres, Sukoró, Tabajd településeket a 46-48 közé eső korádag jellemzi, amelyek 

okait a fejleden infrastruktúrában és az ebből következő hatásokkal magyarázhatjuk. A 

kedveződen korádagot muta tó települések esetében egyrészt a periférikus helyzet, másrészt a 

nagyobb városok hiánya okozza ezt az eredményt (Nagyveleg, Sáregres, Alsószendván). 
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Fejér megyében akár csak Tolna, Somogy egészében, illetve Veszprém és Komárom 

megyék egyes területein a mezőgazdasági kultúrák elég korán meghonosodtak, elősegítve e 

térségek gyors felvirágzását. A Dunántú l e térületén a sajátos tör ténelmi fejlődés 

következtében a nagybirtokrendszer erősebb volt, mint az ország más tájain. A nagyüzemi 

mezőgazdaság adta a termelés d ö n t ő hányadát , azonban a mezőgazdaság a nagyobb létszámú 

népességet nem tudta helyhez köüú . A d ö n t ő e n mezőgazdasággal foglalkozó településekben, 

térségekben (Adony, Sárbogárd, Mezőföld) azonban mégsem fogyott a lakosságszám, 

korádaguk a megyeihez viszonyítva adagos mér téke t mutat. A je lenség a pusztai lakosok 

áttelepítésével magyarázható, akiket a puszták közül kiemelt központokba (Kisláng, Baracs, 

Kisapostag, Pusztaszabolcs, Előszállás) telepítettek. 

Székesfehérvár gazdaságra gyakorolt vonzereje megmutatkozik a városba beáramló 

tőke mennyiségében és a megtelepedett üzemekben (KÖFÉM, Ikarus, Videoton, Philips). 

Dunaújvárost vas- és acélműve, cellulóz és papírgyára az 1950-es évektől kezdve jelentett vonzó 

tényezőt a munkaképes korosztály számára. így nem csodálkozhatunk, hogy a városok közül a 

legkedvezőbb korádagot itt találjuk (TRÓCSÁNYI A. - FORINTOS V. 1996). Tehát a 

népességnövekedés je lentős hányada a bevándorlásból származott, s a megyei m u n k a e r ő 

szükséglet miatt a férfi m u n k a e r ő áramlott ide az ország más részéről. Ez a je lenség tükröződik 

a lakosság kor szerinti összetételében. A városok közül Gárdonyban a legmagasabb a korádag 

(40,56 év), amelyet üdülőfalu jellege okoz, vagyis az ál landó lakosság je lentős része az idősebb 

korosztályhoz tartozik. Sukoró esetében is hasonlóak az okok, mint Gárdonynál . Gánt zárt 

település voltának el lenére, magas korádagát nem csupán ennek, hanem a közigazgatásilag 

hozzá tartozó területen m ű k ö d ő szociális intézet lakosainak (260 fő) is köszönheti . A 

fennmaradó települések esetében az egyre rosszabbodó korádago t az országos szinten is 

bekövetkezett népességfogyás, a születések arányának csökkenése, illetve az általános 

elöregedés okozza. A falvak közül Kincsesbánya a legkedvezőbb korádagú település (36,019), 

amelyet a ki termelőiparban foglalkoztatott fiatalok magasabb aránya indukál. 

I I I . 1. 2. 3. 3. 4. Közép-Magyarország 

Pest megye 

Pest megye az egyik legkedvezőbb korstruktúrájú területek közé tartozik, melyre rögtön 

magyarázattal szolgál a főváros közelsége. (A fővárosról összegző adatok nem állnak 

rendelkezésre.) A megye 182 településéből Tésa, Bernecebarát i , Ipolydamásd, Perőcsény 

tartozik a 48 év feletti ádagéle tkorú települések kategóriájába, Kemence, Kisoroszi, Lórév, 

Szendőrinckáta a 46-48, valamint 11 település a 44-46 év közötti ér tékekhez. A városok 
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lakossága rohamos mér tékben emelkedett (1990-1996 között 32.000-rel) sőt a kedvező 

korstruktúra kialakulásához ebben a megyében az is hozzájárult, hogy a községek adagos 

lakosságszáma is magasabb mint országosan. 1990-ben a Pest megyében az ezer főre ju tó 

élveszületések számát, csak Szabolcs, Hajdú, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék haladták meg. Az 

1.000 lakosra j u t ó halálozási arányszám pedig csak Fejér, Veszprém, Győr és Komárom 

megyékben volt alacsonyabb, mint a vizsgált megyében. A beköltözők többsége aktív, 

munkaképes korú, akik a megélhetés biztos forrását Magyarország szívében keresik. Budapest, 

mint hazánk abszolút, és megrendí the te t l en gazdasági, közlekedési, kulturális, tudományos és 

idegenforgalmi központja nagy vonzerőt fejt ki nem csupán a körülöt te lévő régiókra, hanem 

az egész országra, így nem csodálkozhatunk Pest megye egyre inkább felértékelődő szerepén. 

Budapest agglomerációjába tartozó települések közül több az alvóvárosi funkciót tölti be (SÁGI 

Zs. - TRÓCSÁNYI A. 1998). A főváros körül kirajzolódó agglomerációs gyűrűben egyértelmű a 

kedvező korstruktúrával rende lkező települések koncentrációja. A négy legkedveződenebb 

korösszetételt muta tó település esetében ezt az eredményt egyértelműen, a főváros pozitív 

kihatása el lenére a határhelyzet okozza, mely eset Kemencében , Vámosmikolán is fennáll. A 

44 korév-átlag feletd települések közül Püspökszilágy, Kóspallag zsáktelepülések, Pócsmegyer, 

Leányfalu, Kisoroszi a szentendrei, Lórév a Csepel szigeten relatív nehezen megközel í thetően 

helyezkedik el, Kocsér a megye Ny-i felében excentrikus helyzetben található. Ezen kívül még 

egy összefüggő, kedvezőtlen struktúrájú területet találunk, melyet Valkó, Zsámbok, 

Vácszendászló képez. Alacsony korádagot találunk Százhalombattán(36,17) , ahol az 1960-70-es 

évek fejlesztése igen nagy mér tékű népességbeáramlást indukált , s m é g igényel ma is. A 

községek közül Apaj, Zsámbék, Csévharaszt, Csobánka, Felsőpakony, Halásztelek, 

Herceghalom, Nagykovácsi, Nagytarcsa, Szigethalom emelkednek ki alacsonyabb 

korádagukkal. 

H l . 1. 2. 3. 3. 5. Észak-Magyarország 

Nógrád megye 

A megye 1 2 1 településéből 1 4 a legkedveződenebb, 4 4 % pedig a 4 4 korév-ádag feletdek 

kategóriájába tartozik. A településszerkezet egyik jel lemzője a hiányos városrendszer, az 

urbánus lakosság aránya 58%. Nincs a megye egész területére vonzó hatást gyakorló 

központja, igazi nagyvárosa. Salgótarján olyan középvárosi megyeszékhely, amelynek 

vonzáskörzete nem fogalja magában a megye déli és nyugati településeit. A népességre 

leginkább megyén kívüli vonzerők gyakorolnak hatást, mint Budapest és Vác. A megyeszékhely 

mutatói az országoshoz képest alacsonyabbak, a város válsága az egész megyére kisugárzik. A 
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többi város, Bátonyterenye, Pásztó, Rétság, Szécsény is stagnál, ezért nem csodálhatjuk a 

falvakban a m é g kedvezőt lenebb infrastrukturális ellátottságot. Az országos vidéki adagtól is 

e lmaradó ellátottsági szint így nem köd meg a lakosságot, ebből kifolyólag az idősebbek 

maradnak csak meg falvaikban. A nógrádi kisközségek külső képe, az emberek hangulata is a 

szegénységről, kilátástalanságról árulkodik. 

A kedveződen pozíciót rossz földrajzi fekvés, a hazai és nemzetközi forgalom minden 

fontosabb tengelyétől való távoli helyzet határozza meg. Alacsony az á t m e n ő forgalom, a 

nemzetközi áruszállítás, nincs igény a vasúti és közúti közlekedés gyors fejlesztésére. Rontja 

fejlődési esélyeit Szlovákia ha tár te rü le tének e lhúzódó válsága is. A kedveződen korádagú 

települések esetében az eddig felsorakoztatott okok és a munkalehetőségek hiánya mellett a 

kedveződen közlekedési helyzet (Bokor, Kisecset, Pusztakereki, Sámsonháza, Sziláspogony 

Terény) , a mezőgazdasági termelésre alkalmatlan területek nagy aránya (Cserhátszendván, 

Kutasó), infrastruktúra teljes hiánya (Csesztve) alakította ki a mutatókat . Sziláspogony 50,29-es 

korátlagát a salgótarjáni iparmedence válságával összefüggő munkanélkül iségből adódó 

elvándorlás okozta. Iliny népességének növekedését a többszöri árvíz vetette vissza, majd 1960-

tól nem szerepelt semmiféle fejlesztési tervben, nem kapott másfél évtizedig építési engedélyt 

sem, így hamar megindult a mobilis népesség elvándorlása. 

A falvak felemelkedési lehetőségét csak az idegenforgalom (határment i intakt 

természeti táj - falusi turizmus) fellendülésétől lehet várni, ilyen irányt! fejlesztésre utaló jelek 

Csitáron, Szécsénkén, Sziláspogonyon, Terényben már mutatkoznak. Hol lókő (korádag 49,56) 

1988-tól az UNESCO világörökség része, a falu terveiben a pihenési lehetőségek mellett, a 

hagyományok ápolása és felelevenítése is fontos szerepet játszik. 

Borsod-Abaúj-Zemplén, megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén, a második legnépesebb megyénk, ahol a népesség 54%-a (1997) 

városlakó. A vizsgált terület két részre különül el a településhálózat alapján. Mind a megyei, 

mind pedig az országos adaghoz képest magas településsűrűségű Abaűj (a települések 

többsége kis lélekszámú, kis terüle tű) , illetve a borsodi térségre. 347 településéből 18%-ban 

találunk 48 feletti ádagéletkor mutatót , ugyanakkor 39%-a 44 feletti korév-ádaggal 

rendelkezik. A földrajzi helyzet i t t is sok esetben eleve ha tár t szabott a települések 

terjeszkedésének (Cserehát, Zempléni- hegység). A megye fejlődését a Trianon után elcsatolt 

fejlettebb abaúji térség vesztesége is visszavetette. Adagos népsűrűsége 1990-ben 103 f ő / k m 2 , 

amelyet csak Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest megyék előznek meg. A 

kedveződen korstruktúrájú terület vizsgálva, láthatjuk, hogy Abaúj térsége Magyarország egyik 

legritkábban lakott területe, ér téke az 50 fő /km 2 -es érték alatt van. Különösen ritkán lakott a 
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Cserehát, és a Zempléni-hegység belső térsége, amely gyenge eltartóképességével 

magyarázható. Ezzel szemben a Hernád-völgyében, valamint Szikszó és Encs környékén magas 

(112 f ő / k m 2 ) ér téket találunk. Éppen úgy, mint az ország többi agrár térségében, a kritikus 

korádag-mutatókkal jellemzett területeken 1960-ban volt a legmagasabb a népességszám, 

hiszen a mezőgazdasági nagyüzemek megszervezése után, itt is megindult az elvándorlás. A 

körzetesítés ebben a megyében is a csereháti és Zempléni-hegység apró falvaitól vonta meg 

természetes fejlődésének lehetőségeit . így nem csodálkozhatunk, hogy a megyén belül a már 

említett térségben találjuk a legnagyobb, összefüggő, kedveződen korstruktúrájú területeket. A 

fiatal, munkaképes korú népesség elvándorlása maga után vonta, hogy falvak többségében 

lecsökkent a szülőképes nők száma, amely természetes fogyást eredményezet t . 

Azokban a településekben, ahol j e len tős a cigány népesség aránya, ott kedvező 

korátlagot tapasztalunk. Ilyen terüleüiek számít a megye ÉK-i része, s ezek a községek a 

városokkal együtt szigetszerűen emelkednek ki a kedveződen korádagú települések közül. A 

megyén belül 25%-nál is magasabb a cigány népesség aránya Kázsmárk, Forró , Beret, 

Csényéte, Fáj, Fúlókércs, Pusztaradvány, Hernádvécse, Vilmány, Vizsoly, Arka, és 

Boldogkőújfalu településekben. Ezekben a falvakban a népcsopor t ra j e l l emző magas 

reprodukciós hajlam következtében magas a születésszám, illetve pozitív a természetes 

szaporulat. Kivételt képez Arka (47,82 év), ahol a cigány kisebbséggel együtt is e löregedő 

tendencia muta tha tó ki . A nehézipar fejlesztése (Miskolc, Ózd, Kazincbarcika), amely szintén a 

városokba vonzotta a lakosságot, azt eredményezte , hogy 1960-tól a falvak esetében negatív 

előjelűvé vált a vándorlási mérleg, tovább csökkentve a szülőképes korú nők arányát. Az 

elvándorlások 70%-a Borsod iparvárosaiba iránytűt, ahol még ma is alacsony korádag 

mutatókat találunk (Miskolc, Kazincbarcika, Tiszaújváros). A községek esetében ebben az 

időben Bodrogköz területén, valamint Sátoraljaújhelyen volt a legnagyobb vándorlási 

veszteség, melyet jelez a korátlag e löregedő tendenciája (Bodrogolaszi, Révleányvár, Dámóc, 

Zemplénagárd, Lácacséke, Pacin, Karos, Ricse). Az 1980-as évek gazdasági nehézségei 

egyértelműen meghatározták a demográfiai folyamatok további irányát, amelyet jelez a megye 

népességének 1980-90 között bekövetkezett 55.000 fős (- 6,7%) csökkenése. A városok közül a 

legnagyobb vándorlási veszteség az 1980-as években Ozdot érintet te (kohászat válsága), ahol a 

megye városaihoz viszonyítva kedveződen korátlag (40,48 év) alakult k i . Hasonló mutatókkal 

rendelkezik m é g Mezőkövesd (42,35), Szerencs (40,74) és Szikszó (40,88) is. A községek közül 

a legalacsonyabb mutatókkal (38 korév alatü) rendelkezik Alsózsolca, Arnót , Forró, 

Hernádkak, Kiscsecs Kistokaj, Kurityán, Mályi, Sajóbábony, Szendrőlád, Tornanádaska (31,59 

év - ha t á rmenü léte e l lenére a megye legjobb korátlaga). Közülük a számos munkaalkalmat, 

így vonzerőt j e l e n t ő városok közelségének köszönheti j ó korátlagát Kiscsecs (Tiszaújváros), 
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Alsózsolca, Arnót , Kistokaj, Hernádkak, Mályi, (Miskolc), Szendrőlád (Edelény). Forró 

alacsony korádagát a 25% feletd cigány populáció és Encs közelsége, míg Sajóbábony esetében 

az ott m ű k ö d ő vegyiművek, illetve Miskolc hatása együttesen okozza. 

Heves megye 

A megye 108 településéből 17 a 48, 63% a 44 ádagkor-év felettiek kategóriájába tartozik. Az 

öregedési folyamat az országosnál j e len tősebben érvényesül. Az öregedési index az évtized 

elején 100 volt, mára ugyanez az érték 124-re emelkedett. Nőt t a daganatok, valamint az 

emésztőrendszer betegségei miatt bekövetkező halálozások száma. A csecsemőhalandóság 

60%-a a községekben következett be, nem utolsó sorban a rossz megközel í thetőség és az 

infrastrukturális hiányosságok következtében. 1995-ben a megye hét városában lakott a 

népesség 44%-a, az urbanizációs szint tehát országos adag alatti. 

A munkavállalókra vonzerőt az 1965-ben létesített mátrai h ő e r ő m ű , illetve az 1960-ban 

megnyitott recski ércbánya gyakorolt, amely aztán 1980-ban csődbe is ment, újraélesztésére 

azóta is tö r ténnek kísérletek. 1970-ben sok üzem települt a megyében, (Csepel autógyár egri 

üzeme, bútorgyár, tejüzem, hű tőház ) . 1960-1990 között 51.000 lakás épült, melynek 40%-a a 

falvakban létesült. 1970-75 között fejlődött a megye közlekedési helyzete, hiszen ebben az 

évben villamosították a Budapest-Miskolc vasúti vonalat, valamint az Eger-Füzesabonyi 

szárnyvonalat is bekapcsolták a közlekedés vérkeringésébe. Az M3-as megépülésével (1983-ban 

érte el Gyöngyöst) a közúti forgalom fejlődött rohamosan, a főúthálózat gerincét az M3-as, 

illetve a 3-as számú főút alkotja. A megye ádagától lényegesen e lmaradó kiépítettség dön tően a 

megye délkeleti térségében jelentkezik. É-D-i irányban j ó a közlekedési összeköttetés, hiszen 

villamosított a Budapest-Gyöngyös, a Vámosgyörök-Gyöngyös, valamint a Füzesabony-Eger 

vonal. Az ipar a megye középső sávjában koncentrá lódik (Hatvan, Zagyva-völgye, Gyöngyös, 

Mátra, Eger). Iparhiányos Pétervására, Heves körzete, Füzesabony veszített az 1980-as évek 

végérre elért iparosodó ttságából. Mindhá rom említett terület mezőgazdasági, Hatvan-Lőrinci 

ipari válságtérség. Kedveződen korösszetételt idézett e lő a városoktól való távolság, a rossz 

közlekedési helyzet, Bátor, Bodony, Egerfarmos, Erdőkövesd, Ivád, Nagykökényes, Sarud, 

Tarnakod, Tarnaszentmária , esetében. Visonta (48,85 ádag-korév) fejlődésére az 1960-ban 

elrendelt építési tilalom nyomta rá a bélyegét. Ezekben az években ugyanis, a népgazdasági 

tervben a község teljes szanálása és áttelepítése szerepelt. A legkedveződenebb települések 

közös jel lemzője, hogy nem rendelkeznek vasúti összeköttetéssel, ez alól Vámosgyörk (mely a 

Budapest-Miskolc vasútvonalon vasúti elágazás), Tarnaszentmária , Aldebrő képeznek csak 

kivételt. 
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H l . 1. 2. 3. 3. 6. Észak-Alföld 

Szaboks-Szatmár-Bereg megye 

A legkedvezó'denebb kategóriát (48 felett) 227 településéből Garbolc, Gyügye, Hermánszeg, 

Kishódos, Komlódtótfalu, Nagyhódos képezik. 44 év korádag-év feletd kategóriába a 

települések 16%-a tartozik. Ezen az országos adagban igen kedvező korádagon nem 

csodálkozhatunk, hiszen az országban itt a legnagyobb a cigány népesség aránya. 

A cigány lakosság korösszetétele sajátos, hiszen erre az etnikumra a fiatal korosztályok 

nagy száma, és az időskorúak csökkenő aránya je l lemző. Ehhez persze azt is tudnunk kell hogy 

alacsonyabb a születéskor várható élettartam, mint a magyar lakosság esetében, illetve a nők 

arányszáma is magasabb. Ebből következően alakulhatott ki ebben a megyében fiatal 

korösszetételű lakosság. 1990-ben a megyében 26 olyan település van, ahol az általános iskolai 

tanulók között a cigány származású diákok aránya meghaladja az egyharmadot. Ebben a 

megyében sem az infrastrukturális elmaradottság, sem a munkanélkül iség, sem az ipari 

térségek hiánya nem szab gátat a gyermekvállalási kedvnek. Mindebből következően a térség 

városainak korádaga is fiatalabb, jóval az országos adag alatt marad (Nyíregyháza 37,18, 

Fehérgyarmat 36,79, Kisvárda 36,93, Mátészalka 35,86, Nyírbátor 36,53, Záhony 35,47). Ajak, 

Baktalórántháza, Berkesz, Demecser, Tuzsér, Vaja, Kisléta, Levelek, Pap, Sényő községekben is 

rendkívül kedvező, 36 alatti ádagéletkort találunk, melyet a cigány népesség nagy aránya, az 

családonként adagosán 4-5 gyermek okoz. A kedvezőtlen korát lagú települések közös 

jellemzője, hogy a Szatmári síkságon fekszenek, a települések létét, fejlődését tehát többször is 

árvíz veszélyeztette ( legutóbb 1970-ben, majd 1998-ban). Közülük Garbóc és Komlódtótfalu a 

román, míg Kishódos, Nagyhódos az ukrán határ mellett fekszik. Vasúti összekötetéssel nem 

rendelkeznek, korábbi térkapcsolataik a határ túlsó oldala felé irányullak. Állandósult a 

természetes fogyás a mostoha természed adottságok és a perifériális helyzet együttes je lenlé te 

miatt. Gyügye egyedüli fejlődési lehetőségét egy Szamos menti strand létrehozása, illetve a 

halállomány hasznosítása j e len theü ié , amelyet azonban a hatályban levő környezetvédelmi 

előírások nem tesznek lehetővé. 

Hajdú-Bihar megye 

A megye a kedvező korstruktúrájú területek közé tartozik, 79 településéből Bihardancsháza, 

Vekerd tartoznak a 48 év feletti ádagkor-kategóriába, Újiráz a 46-48 közöttiek, 15 települése a 

44-46 kategóriájába esik. Ebben a megyében az adagosnál kevesebb a település és kisebb 

településsűrűség mellett, nagyobb kiterjedésű, magasabb népességszámú településeket 

találunk, mint az országban máshol. A megye az ország harmadik legmagasabb (74,1%) 
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arányú urbánus lakossággal rendelkező megyéje. A városok a 4., 42., 47., 33., 35. számú 

főközlekedési utak m e n t é n fekszenek, amely kedvező központi funkciójuk szempontjából. A 4. 

számú főút egyben a megye legfontosabb térszerkezeti tengelye is. Hajdú-Bihar Békés 

megyével határos és országhatár menti déli része városhiányos térségnek tekinthető , ezért 

Kornádi várossá nyilvánításának elősegítése a vonzáskörzetében lévő települések érdeke is. A 

megye városainak, az országos átlagnál alacsonyabb lélekszáma arra utal, hogy az urbanizáció 

összetevői közül az ipari fejlődésnek kisebb volt a je lentősége. 1990-ig az élveszületések száma 

je lentősen meghaladta a halálozások számát, mely 1995-ben mérséklődöt t ugyan, de még így is 

jóval az országos szint felett maradt. Hajdú-Biharban az országos adagot meghaladó 

természetes szaporodás a többszörösen hátrányos helyzetű lakossághoz tartozó nők nagyobb 

termékenységével magyarázható, ugyanakkor részben szerepet játszik a megyének az 

országosnál kedvezőbb egészségügyi ellátottsága is. 

Az 1970-es években tö r t énő iparosítás e redményeképpen lelassult a megyén kívülre 

tö r ténő elvándorlás, ennek köszönheti viszonylagosan kiegyensúlyozott demográfiai helyzetét. 

Népesedési szempontból a megye két markánsan e lkülönülő részre tagolódik. 1980-1990 

között 20%-os, vagy ezt meghaladó népességcsökkenés következett be hat község (Bedő, 

Bihardancsháza, Hencida, Kismarja, Újiráz, Vekerd) esetében. Az 1.000 főn aluli települések 

közül 16-23%-os népességveszteség érte Ártánd, Bojt, Gáborján, Kókad, Körösszakáll, Told, 

Újléta népességét. A demográfiai erózió által veszélyeztetett települések mindegyike a bihari 

részeken, az ország-, vagy megyehatár men tén , illetve a városhiányos területeken található. 

Mindkét legkedveződenebb mutatójú település - melyek a megyében a legalacsonyabb 

lélekszámúak is - rossz közlekedés-földrajzi helyzetének köszönheti a hátrányos helyzetét 

(Bihardancsháza zsáktelepülés, a legközelebbi várostól 22 km-re fekszik, Vekerdet pedig a 

Berettyó mocsaras vidéke akadályozza meg gazdasági e lőrehaladásában) . 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

A megye az országos szinthez viszonyított kedvező ádagéletkorú területek közé tartozik, amely 

a kedveződen mutatókkal rendelkező Heves megyével határos. Két település emelkedik ki 48 

feletti ádagéle tkor mutatójával, Jászszentandrás és Mesterszállás. Jászágó, Jászboldogháza, 

Nagyrév és Csépa tartozik a 46-48, és 20 település a 44-46 korév közötti kategóriába. Pusztán 

Kunszentmár ton emelkedik ki a városok közül magas (43,13), adagos életkorával, a megye 

legdélibb, excentrikus helyzetével a Körös partján. A kedveződen korstruktűrájú területeket 

vizsgálva a megyén belül kirajzolódik a Jászság, valamint a Tisza mellékén megjelenő 

települések sora. Jászárokszállás, Jászágó, Jászdózsa, Tiszaiig, Jászszentandrás, Tiszasas, Csépa, 

Öcsöd, Mesterszállás, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaroff, Tiszasüly, Kőtelek, Tiszapüspöki tehát a 
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megye perifériáján helyezkedik el, a Tisza m e n ü településeken pedig még a az árvízveszély és a 

Duna men tén is j e l lemző egyoldalas térstruktúra is távol tartja a letelepedni vágyó fiatalokat. A 

már említett két területet vizsgálva feltűnik, hogy ez a megye városhiányos, kedvezőt lenebb 

közlekedési helyzettel rende lkező régiója, amely felgyorsította a fiatal népesség jobb 

foglalkozási lehetőséget kínáló városokba tö r t énő áramlását. Szolnok munkaképes korosztályra 

gyakorolt vonzerejét növelte a városban meg te l epedő tégla- és cementgyár , vegy-, fa-, bú tor és 

ruházati ipar is. 

H l . 1. 2. 3. 3. 7. Dél-Alföld 

Bács-Kiskun megye 

Bács-Kiskun hasonlóképpen Csongrád megyéhez a ritkább településhálózatú területek közé 

tartozik, ahol a közepes nagyságú települések nagyobb aránya és a 44-46 ádagéletkor , mint 

je l lemző érték tűnik szembe. Ballószög, Pirtó, Városföld, Dusnok, Érsekhalma, Helvécia, 

Kunadacs, Kunfehértó községek a legkedvezőbb - 40 alatti - át lagéletkorral rendelkező 

települések közé tartoznak. 116 települése közül Újsolt, Újtelek, Bácsszentgyörgy tartozik a 

legidősebb, 48 év feletti korádaggal rendelkező települések közé. A megyei adaghoz 

viszonyított kedveződenebb összetételt a ha tá rment i területeken, illetve a Duna ár területébe 

eső, egyoldalas települések között találunk. Periférián fekszik (a 44-es korádag felettiek közül) 

Pálmonostora, Tiszaalpár, Csólyospálos. A Duna m e n t é n helyezkedik el, ezért féloldalas 

térsüuktúrával bír Ordas, Dunaegyháza, Fájsz, Foktő és Géderlak. A negatív kisugárzással bíró, 

m i n d e n n e m ű fejlesztés által negligált, déli határ men tén helyezkedik el Bácsborsód, 

Bácsszentgyörgy, Csikéria, Hercegszántó, Katymár és Madaras. Az említet t települések 

esetében a periférikus helyzetük, sőt a határ közelsége okozta a lakosság nagy arányú 

elvándorlását, majd az ebből következő idősödő népességet, magas korádagot . A városok közül 

Bácsalmás, Jánoshalma, és Tiszakécske emelkedi ki magas értékeivel, melyet m i n d h á r o m 

településen a városokban m ű k ö d ő szociális otthon is megemel. Tiszakécske mindezek mellett 

e löregedő tendenciáját annak köszönheti , hogy a megye periférikus területén található, ismert 

gyógyfürdője vonzerőt gyakorol ugyan a népességre, ez azonban idényje l legű és nem készteti 

tartós megte lepedésre a népességet. Szociális otthon működése növeli az ádagéletkort , 

Bácsborsódon, Baján, Kaskantytiban, Katymáron, Nagybaracskán és Tiszaalpáron is. A városok 

közül a legkedvezőbb korösszetétele a megyeszékhelynek Kecskemétnek (38,95) van, amelyei 

gazdasági, kulturális, oktatási vonzerejének köszönhet . 

Csongrád megye 
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Csongrád megyét a kis településsűrűség és a középfalvak kategóriájába eső községek magasabb 

aránya jellemzi. Megfigyelve az átlagéletkor mutatókat , azt tapasztaljuk, hogy túlnyomó részt a 

42 és 46 ádagéletkor közé eső települések képviseltetik magukat a megyében. Ebből szigetként 

emelkednek ki a városok, (Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes). 59 településéből 38% kerül a 

44 feletti ádagéle tkorú települések közé, ezek közül Csanádalbert i , Kővegy, Óföldeák, 

Tömörkény a 48 felettiek kategóriájába tartozik. Ebben a megyében nem találunk 40 korádag-

év alatti települést, melyet számos település esetében az időskorú külterületi lakosság 

magasabb és a cigány etnikum alacsonyabb arányával magyarázhatunk. Az évtizedeken át tartó 

elvándorlás megváltoztatta a kor szerinti összetételt és ezzel lecsökkent a születések száma, a 

halálozásoké pedig emelkedett. Megakadt a népesség újra termelésének természetes folyamata, 

amelyet a vándorlási mér leg esetenkénti kedvezővé válása sem tudott ellensúlyozni. A 

természetes szaporulat és a vándorlási különbözet együttes ér tékeinek területi különbségeit 

leginkább az infrastrukturális ellátottság határozza meg, mivel szinte valamennyi természetes 

fogyást muta tó településen az infrastrukturális ellátás hiányáról beszélhetünk (Kövegy, 

Csanádalbert i ) . 

Periférián helyezkednek el, illetve rossz közlekedési adottságokkal, ezért 44 év feletti 

korádaggal rendelkezik Székkutas, Tömörkény, Ambrózfalva, Csanádalberti , Pusztamérges, 

Öt tömös. Hatá rment i pozíció lehet a magyarázat a városok közül Mórahalom, Makó, a 

községek közül Apátfalva, Csanádpalota, Ferencszállás, Kövegy, Királyhegyes, Magyarcsanád 

estéében a gyengébb mutatókra. Mórahalom, Makó, Kistelek, Nagymágocs, Ópusztaszer 

településeken szociális otthon működik, ez is hozzájárul a kedveződen korstruktúra 

kialakulásához. Ugyanezen ok növeli Asotthalom, Fábiánsebestyén, Kiszombor, Mártély 

korádag mutatóját . Tömörkény jövőbeni fejlődési iránya részben a mezőgazdaság 

fejlesztésétől, részben pedig attól függ, hogy részese lesz-e - és ha igen, milyen mér tékben - az 

Ópusztaszeri Tisza-völgyi idegenforgalmi komplexumnak. 

Békés megye 

Békés a déli megyék közül a legkedveződenebb képet mutatja, hiszen 74 településéből 

Dombiratos, Hunya, Körösnagyharsány, Magyardombegyház, Nagykamarás, Újszalonta 

korádaga meghaladja a 48 évet, a 44 korév felettiek közé harminc település tartozik, amely 

je lentős arányt képvisel a településállományból. Ebben a megyében azonban nem csupán a 

községek esetében beszélhetünk magas korátlagról, hanem hat város (Battonya, 

Gyomaendrőd , Mezőberény, Mezőkovácsháza, Orosháza és Szarvas) is kiemelkedik. A megyék 

közül i t t találjuk arányosan a legtöbb kedveződen népesedési tendenciá t muta tó várost. A 

magas korádagokat egyrészt a kedveződen földrajzi helyzettel (DNY-i határszakasz, rossz 
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közlekedési összeköttetés), a magas külterületi lakosok arányával, valamint a Gyomaendrőd, 

Mezőberény, Mezőkovácsháza, Nagyszénás, Orosháza, Szarvas, Vésztő településeken m ű k ö d ő 

szociális otthonban élő idősekkel is magyarázhatjuk. A 44 feletti korév-átlaggal rendelkező 

települések esetében a megyén belül periférikus területek közé tartozik Békésszentandrás, 

Csabacsűd és Gádoros. A ha tárment i települések Magyardombegyház, Kötegyán, 

Körösnagyharsány, Kisdombegyháza, Kevermes, Geszt, Biharugra, Dombiratos, Tótkomlós, 

Újszalonta, Nagykamarás, de Kunágota is közel fekszik a határhoz, amely egyáltalán nem 

kedvezett a települések jövőképe szempontjából . Hunya, Nagybánhegyes, Pusztaotüaka, 

Csanádapáca, Pusztaföldvár (nagy számú külterületi népességgel) Gerendás , Nagyszénás, 

Örménykút , Kondoros távol esik a városoktól, vagy rossz közlekedési adottságokkal 

je l lemezhető zsáktelepülés. Szintén kedvezőtlen a közlekedési összeköttetés Medgyesbodzás, 

Medgyesegyháza esetében. Okányban a magas korátlagot a hozzá tartozó Fokitanya idős 

népessége okozza. 

A községek közül legkedvezőbb korádagot találunk Szabadkígyóson (36,93), amely 

Békéscsaba, illetve Tarhoson, amely Békés közveden vonzáskörzetében helyezkedik el. 

I I I . 1. 2. 4. Összefoglalás 

Magyarországon is a demográfiai áunene t szerves része a korösszetétel átalakulása, a népesség 

elöregedésének folyamata. Ennek mértékei hasonlóan rendkívüliek, ugyanúgy mint a 

termékenység és halandóság esetében. A gyermekszám és a mortali tás egymáshoz képest úgy 

csökkent, hogy a korábbiaknál lényegesen alacsonyabbá vált, ugyanakkor az alacsony szinten 

megmaradt a függőségi arány. Ez az összefüggés azonban éppen a század végére felborul és 

erőteljesen áttolódik az idősebb generációk é le t tar tamának növekedésébe. Az alacsony 

függőségi arány fenntartásának módja az új halandósági viszonyok között a gyermekszám 

további csökkentése. 

Mindez azt mutatja, hogy jelenlegi népesedési helyzetünk egy új népességfejlődési 

szakaszra tö r t énő áttérés halogatásának következménye. A demográfiai helyzet javítása emiatt 

nem egyszerűen fokozottabb népességpolidkai intézkedéseket, hanem népességi indíttatású 

átfogó társadalomfejlesztési programokat igényel a modernizác ióhoz tö r t énő perspektivikus 

alkalmazkodás céljával. 

Az ország ádagéletkor adatait vizsgálva összegzésképpen e lmondha tó , hogy je lentős 

területi különbségek alakultak ki a népesedési folyamatok t rendjének megfelelően. Két 

je lentős terület emelkedik ki a kedveződen korádag mutatók alapján: az ország DNY-i része, 

melyhez Vas, Zala teljes, míg Győr-Moson-Sopron és Somogy megye aprófalvas területei 
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tartoznak, valamint Nógrád, Heves és Borsod-Abaiij-Zemplén megyék. Mind a két terület 

településhálózatában jelentó's arányt képviselnek az apró- illetve törpefalvak, ahol az alacsony 

lélekszámú településekben egyrészt a negatív népesedési tendenciák nagyobb hatást váltanak 

ki mint a városokban, valamint a vándorlási veszteség is jelentó's volt. Ez megmutatkozik az 

érintett települések korstruktúrájában is, így népességük rohamosan fogy, ezzel párhuzamosan 

növekedik ezekben a megyékben az 1.000 lélekszám alatü települések száma. 

Kedvezőtlen mutatókat találunk ezen kívül a szinte a teljes országhatár men tén , amely 

alól csak Komárom-Esztergom megye jelent kivételt. A határment íség negatív hatásai 

halmozottan jelentkeznek azokon a területeken, ahol a korábbi térkapcsolatok a jelenlegi 

határ túlsó oldala fele irányultak, illetve ott, ahol a peremhelyzet természet- (Pest, Nógrád) , 

vagy közlekedésföldrajzi (Szabolcs) nehézségekkel párosul. A városhiányos övezetekben, vagy a 

kedveződen természetföldrajzi adottságokkal rendelkező területeken, szinte kivétel nélkül 

hiányos infrastrukturális rendszert találunk, amely nem jelent megtar tó erőt a népesség 

számára. A kedveződen korátlagot muta tó területeken a megyeszékhelyek, a nagyvárosok, 

valamint a népességre vonzerőt kifejtő többfunkciós települések emelkednek ki alacsony 

korádag mutatójukkal. Ott, ahol a lakosság nagy százaléka a cigány etnikumhoz tartozik, szinte 

minden esetben juvenilis korszerkezettel találkozunk, még olyan esetekben is, ahol a 

határmentíség minden negatív hatása is é rezhe tő (Alsószentmárton). Nem szabad azonban 

elfelejtkeznünk arról, hogy éppen a határment íség, illetve más, nagyobb települések vonzó 

hatása volt az a tényező, ami elnéptelení te t te , így a cigányok megtelepedésére , 

birtokbavételére alkalmassá tette a fent leírt településeket. 

A j ó infrastrukturális ellátottságú, kedvező közlekedésföldrajzi helyzetű, az ország 

gazdasági termeléséhez je len tős mér tékben hozzájáruló települések ádagéletkora alacsony. 

Különösen kedvező mutatók alakultak ki a szocialista tervgazdaság idején ú jonnan megépítet t , 

vagy felduzzasztott városok esetében, ahol a beköl töző fiatal lakosság mellett a stabil jövőbe 

vetett hi t és a kedvezőbb életfeltételek nagyobb gyermekvállalási kedvet eredményeztek, mint 

vidéken. A legnagyobb városok lakossága nem tartozik a legfiatalabb korádagú települések 

közé, hiszen a biztos orvosi, szociális ellátás és a jobb infrastruktúra következtében je lentős 

méreteket ölt az időskorú népesség körében a regionális központokba tö r t énő áramlás is 

(lakótelepi lakásba beköltöztetet t falusi nagyszülők). 

A kedveződen korátlagú települések infrastrukturális e lmaradot tságukat önerőbő l nem 

képesek legyőzni, kiutat számos település esetében csak az olcsóvá váló ingadanok vonzereje 

jelenthet. A kilencvenes évek belső migrációs folyamatai az árukon keresztül felértékelődő, 

elsősorban még a jó l megközel í thető falusi terek fele irányulnak. A kényszer-vállalkozói körből 

kieső, a városi lét költségeivel és életminőségével e légededen , rendszerváltáskor 
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munkanélkülivé lett ré teg kénytelen lesz "felfedezni" az e lnép te l enedő falvakat, ahol tij 

lendületet adhat a vidék fejlődésének. A kistelepülések korösszetételének kedvezőbbé 

változtatása csak központi forrásból, vagy megszállott, energikus településvezetéssel 

megszerzett fejlesztésekkel oda vonzott fiatalokkal képzelhető el. 
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III. 2. Az analfabétizmus területi képe Magyarországon 

I I I . 2. 1. Az analfabétizmus definíciója 

Első lépésként azt kell tisztáznunk, hogy mit is é r tünk analfabétizmuson és kiket tekintünk ma 

analfabétáknak. Elöljáróban annyit meg kell jegyeznünk, hogy különféle értelmezések vannak 

használatban a világon, hiszen például Kínában, ahol szóírás alakult k i , teljesen más 

dimenzióban mozog az írni-olvasni tudás, mint azokban az országokban, ahol például a 

hangjelölő írás honosodott meg. 

A tekintetben is bizonytalanság van, hogy az analfabétizmus mennyire ér te lmezhető 

tágan, illetve szűken. Pusztán azok tekinthetőek analfabétának, akik egyáltalán nem tudnak 

írni és olvasni, vagy azok is, akik valamilyen szinten esedeg tudnak, de ez nem éri el a 

mindennapi életben használatos minimális szintet. 

A harmadik olyan tényező, amely bizonytalanságot okoz az az, hogy a statisztika sem 

tud az analfabétizmussal egyértelműen mit kezdeni. A prob léma módszertani jel legű, nem 

tisztázott pontosan, hogy miképpen lehet reálisan felmérni. A tudás felmérésével tör ténő 

mérés nem tökéletes, mert egy ilyen irányit önkéntes tesztet sokan nem vállalnának, mivel az 

analfabéták társadalmi megítélése erősen negatív. Az iskolapadban eltöltött idő alapján a 

probléma az, hogy aki már iskolába járt , az a közfelfogás szerint nem analfabéta. Ilyen esetben 

nem regisztráljuk í rás tudadanként az iskola egy-két osztályát esedeg évtizedekkel ezelőtt 

elvégzett, írószerszámot, vagy betűt azóta nem látott embereket. Pedagógusok szakvéleménye 

szerint legalább négy osztály elvégzése szükséges ahhoz, hogy valaki ne süllyedjen vissza az 

analfabétizmus szintjére, másrészt pedig az iskolázottság nem jelent fel tédenül analfabétizmust U ^ Q _ ^ 

(HOOZl. 1 9 8 8 ) . 

Szűkebb ér te lemben véve az analfabétizmus írni és olvasni nem tudást jelent, 

analfabéta pedig az, aki sem írni, sem olvasni nem tud. Tágabban értelmezve ide tartoznak a 

fél-analfabéták is, akik vagy csak olvasni tudnak, vagy csak nevük leírására képesek. Egészen 

tágan értelmezve az UNESCO-szakértők által kidolgozott definíciót kell elfogadnunk, amely a 

funkcionális analfabétizmus bevezetésével tovább bővítette a fogalmat. Véleményük szerint 

"funkcionális analfabéta az, aki nem tud vállalkozni mindazokra a tevékenységekre, amelyek 

írni-olvasni tudást igényelnek csoportja, illetve közössége hatékony működése é rdekében , s 

amelyek révén az írni-olvasni, számolni tudást folyamatosan hasznosíthaüiá" (MAGYAR 

N A G Y L E X I K O N 1 9 9 3 ) . 

A magyar statisztika a népszámlálás személyes megkérdezésein alapul, ahol kérdésként 

fogalmazzák meg, hogy az állampolgár analfabétának tatja magát-e vagy sem. Ezen értéket 
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figyelembe véve az országban 1 % az analfabéták aránya. Megkérdezik ugyanakkor az általa 

elvégzett osztályok számát is, amire sok esetben a korábbi nyilatkozatokkal ellentétes válaszok 

is érkezhetnek. Éppen ezért a KSH há rom féle adatot ismer: a hét, illetve tíz évnél idősebb 

korosztály kö rében nulla osztályt végzettek mellett az saját bevallása szerint önmagá t írni-

olvasni nem tudónak minősí tőket is nyilvántartja. E h á r o m adatból létezik egy matemadkailag 

szerkesztett komplex muta tó , amely a fent leírnál lényegesen magasabb eredményeket hoz. 

I I I . 2. 2. Analfebétizmus időben és térben 

Az analfabétizmus nem társadalomidegen je lenség, jó l lehe t a társadalmi-gazdasági fejlődéssel 

egyre inkább visszaszorulóban van. Ennek oka az, hogy az ismeretek bővülésével, egyre 

bonyolultabb kapcsolatok létrejöttével az információt, a tudást valamilyen technikával meg kell 

őrizni, illetve át kell adni, s mivel erre az írás és olvasás kiválóan alkalmas, így az mindjobban 

teret nyer. 

Maga az írásbeliség az ókori keled társadalmakban jelent meg, azonban ekkor még 

csak egy nagyon szűk réteg monopó l iuma volt: a papság, illetve a hivatalnokok egy része tudott 

csak írni és olvasni. Az ókori Görögországban, a hellenisztikus ál lamokban, majd pedig a 

Római Birodalomban hangsúlyosak voltak a tudományok és művészetek. Rómában például 

igen magas fokú írásbeliség alakult ki , hiszen a birodalom irányítása meg is követelte ezt. 

A középkor első szakasza az antik hagyományokhoz képest m i n d e n k é p p e n kulturális 

visszaesést jelentett, hiszen például a kultúrát és oktatást támogató frank ura lkodó, Nagy 

Károly a mai ér te lemben véve analfabéta volt, a betűvetés a keresztény egyház központjaiba 

szorult vissza. Később a feudalizmus megszilárdulásával javult a helyzet, így a X I I - X I I I . 

században megalakultak az első európai egyetemek (Párizs, Oxford, Bologna). Újabb 

lendületet hozott az írásbeliség terjesztésében az antik hagyományokból táplálkozó 

humanizmus eszmerendszere is. Mindezek el lenére m é g a legfejlettebb régiókban is az egyes 

társadalmak d ö n t ő része analfabéta volt. 

A felvilágosodás a X V I I I . századtól kezdődően mélyreható változásokat indukált . Eddig 

ugyanis állami oktatási intézmények csak nagyon kis számban léteztek, mivel a feudális 

alapokon felálló hierarchikus társadalomban a hatalmi elitnek nem fűződött é rdeke a köznép 

analfabétizmusának felszámolásához - mondván: az írni-olvasni tudás nem rangjukhoz illő. A 

közép- és felsőfokú oktatási intézményekben ebből adódóan dön tően a legfelsőbb társadalmi 

osztályok gyermekei (elsődlegesen fiai) és a klérus tagjai tanulhattak. Ehhez képest igen nagy 

fordulatot jelentett a nagy francia forradalom által életre hívott új eszme, amely a nép 

felemelkedésének egyik eszközét az államilag finanszírozott ingyenes oktatásban látta. 

53 



Ezek után nézzük meg, hogy milyen képet festett a fejlett világ az írni-olvasni tudás, 

illetőleg az analfabétizmus tekintetében a X I X . században. 

2. ábra. A felnőttek írni-olvasni tudása egyes országokban (%) 

Ország 1850 1900 

Svédország 90 (99)* * 

Amerikai Egyesült Államok* 85-90 94 

Skócia 80 (97) 

Poroszország 80 88 

Anglia és Wales 67-70 (96) 

Franciaország 55-60 83 

Ausztria (Mo. nélkül) 55-60 77 

Belgium 55-60 81 

Olaszország 20-25 52 

Spanyolország 25 44 

Oroszország 5-10 28 

* Csak a fehér népesség 

* * A zárójelben szereplő értékek erősen túlzottak 

Forrás: CAMERON, R. 1994, p. 267. 

A táblázatból jó l leolvasható az a nyers korreláció, amely az írni-olvasni tudás és az 

iparosítás, valamint az oktatási rendszer színvonala között állt fenn. Nyugodtan kijelenthetjük, 

hogy az ipari forradalom újabb lökést jelentett az analfabétizmus visszaszorítását célzó 

folyamatoknak. A legkevesebb analfabéta ekkor Északnyugat-Európában és az USA-ban volt. 

Rosszabb volt a helyzet Dél- és Kelet-Európában, de a legtragikusabb állapotok a gyarmati 

világban alakultak k i . Jó l lehe t mára az írni-olvasni tudás arányszámai je lentős javulást 

mutamak, mégis az e lőbb felvázolt területi különbségek többé-kevésbé megmaradtak. Ma a 

legrosszabb muta tókat Afrika és Ázsia egyes területein regisztrálhatjuk. 
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3. ábra. A legmagasabb arányok az analfabétizmus tekintetében a világon (%) 

Ország időpont % 
Szenegál 1988 90 

Gambia 1989 88 

Mozambik 1989 86 

Bhután 1989 85 

Comore-szigetek 1989 85 

Csád 1989 83 

Edópia 1985 82 

Burkina Faso 1991 82 

Forrás: B A L Ó GY. - LlPOVECZ I . 1997, pp. 292-452. 

Az analfabétizmus alakulása a magyarság körében hasonló tö r téned utat futott be, mint 

az előbb felvázoltak. A magyar írásbeliség megjelenését a VII I - IX. század közepére datálhatjuk, 

amikor is Levédiában létrejött a rovásírás. Ezt azonban a keresztény magyar királyság 

megszületése után mindjobban, majd teljesen hát térbe szorította a ladn betűs írás. 

Az államalapítást követően csupán az egyháziak és legfeljebb néhány külföldi 

származású lovag tudhatott írni és olvasni. Ahogy mindjobban megszilárdult a feudális magyar 

állam, úgy ér tékelődöt t fel az írásbeliség is. A királyi udvar körüli írásbeli t eendők ellátása 

végett szervezi meg 1185-ben I I I . Béla a kancelláriát, amelynek élén az egyházi személyek 

közül kikerülő kancellár és alkancellár (fehérvári prépost) állt. Ez csak annyiban érdekes, hogy 

láthatjuk mennyire meghatározó volt m é g a klérus szerepe e téren. Annak pedig, hogy az 

egyház volt az írásbeliség szinte egyedüli képviselője, az lett a következménye, hogy azon, hogy 

valaki tud írni és olvasni, dön tően azt értették, ha mindezt latinul tette (SziTAj. 1993). 

Ebben az időszakban egyes uralkodóink a kultúra fejlesztése é rdekében egyetemeket 

alapítottak (Nagy Lajos, 1367 - Pécs, Luxemburgi Zsigmond, 1389 - Ó b u d a ) , bár ezek nem 

voltak hosszú életűek. Emellett az országban több helyen létesültek iskolák is. A XIV-XV. 

század nagy e redménye az írásbeliség terjedése, és ezzel együtt a magyar nyelv szerepének 

növekedése - hiszen ekkor már a betűvetés nem csupán a papság privilégiuma volt. Igazolja ezt 

az is, hogy 1472-ben Hess András vezetése alatt nyomda létesült Budán. Hunyadi Mátyás 

udvara a kor egyik igen je lentős humanista, szellemi központja volt, azonban mindezek 

ellenére a társadalom d ö n t ő része még analfabéta volt. 
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Je lentős változást csak a felvilágosodás hozott 1777-ben Mária Terézia híres Rado 

Educadonis-a - mint a felvilágosult abszolutizmus legklasszikusabb megnyilvánulása. Mária 

Terézia és fia I I . József is sokat tett a magyarországi iskolahálózat fejlesztéséért, de mivel a 

német nyelvet propagál ták, így reformjaik csak részben érvényesülhettek ( I I . József 1784-es 

nyelvrendelete). 

A reformkor a magyar nyelv reneszánszát hozta, s a polgári átalakulással napirendre 

került a társadalom oktatási színvonalának emelése is. A X I X . századból feltétlenül meg kell 

eml í tenünk Eötvös Józsefet, aki az 1848-as Batthyányi-kormány vallás- és oktatásügyi minisztere 

volt, s 1867 után hasonló posztot viselt az Andrássy-kormányban is. Az ő nevéhez fűződik az 

1868. Évi közoktatási törvény bevezetése, amely alapcéljának az alapfokú oktatás kiterjesztését 

tekintette, hiszen ekkor Magyarországon Ny-Európához képest je len tősen el volt maradva 

(1869-ben a 6 éven felüli férfi népesség 40,8%, a női népesség 25,01 %-a tudott csak írni és 

olvasni!). Az 1868. X X X V I I I . § kimondta, hogy minden olyan településen, ahol minimum 30 

tanköteles korú (6-12 éves) gyermek él és nincs felekezed vagy községi iskola, ott az állam 

köteles elemi népiskolát felállítani és működte tn i . Rendelkezett az általános 

tankötelezettségről (6-12 év közötd gyermekeket érintve) és kialakított azt az iskolarendszert, 

amely egészen a kommunista hatalomátvételig élt. Az Eötvös-féle oktatási reform nyomán 

je lentősen csökkent az analfabéták száma és a magyar oktatási rendszer fokozatosan európai 

színvonalat ér t el ( P A C H ZS. P. 1989). 

A két vi lágháború között a Klebelsberg Kúnó nevével fémjelzett kultúrfölény 

elméletének megfelelően az iskolahálózat tovább fejlődött, az analfabétizmus pedig 

mindjobban visszaszorult ( H A N Á K P. 1986). Újabb, je lentős változást az 1948-as kommunista 

hatalomátvétel hozott, mégped ig azért, mert a kommunista ideológia hangsúlyosnak tekintette 

a teljes és ingyenes oktatást, hiszen ezen keresztül látta biztosítottnak a munkásrétegek 

felemelkedését. Éppen ezért a szocializmus időszakában hazánkban szinte teljesen 

felszámolták az analfabétizmust, amely m i n d e n k é p p e n pozitív örökségként eml í tendő. Ma az 

írni-olvasni tudás tekintetében Magyarország a nemzetközi élvonalhoz tartozik. Ennek ellenére 

az UNESCO tapasztalatai szerint mára világosan látszik, hogy az analfabétizmus teljesen nem 

szüntethető meg. 
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4. ábra. Az analfabéták aránya Magyarországon (mai országterületen) 

a X I X . század végétől 1970-ig (%) 

Időpon t Arány 

1880 56,5 

1890 46,8 

1900 38,6 

1910 31,3 

1920 15,2 

1930 9,3 

1941 6,4 

1949 4,8 

1960 3,2 

1970 1,9 

Forrás: MAGYAR NAGYLEXIKON 1993, p. 814. 

Maga az analfabétizmus egy olyan jelenség, amely tula jdonképpen mint kulturális 

mutató, é r t ékmérő is ér te lmezhető . Bizonyos szempontból ugyanis általa jellemezni tudjuk az 

adott társadalom kulturális nívóját (KOZMA T. - FORRAY R. K. 1993). Ha ezt igaznak fogadjuk 

el, akkor a kultúra milyenségének hatótényezőinek elemzésével arra is választ kapunk, hogy 

milyen tényezők alakítják k i az analfabétizmus arányszámait. Az alábbiakban tekintsük át ezen 

tényezők sorát. 

I I I . 2. 3. Az analfabétizmust meghatározó tényezők 

A kultúra meghatározó tényezői közül alapvető a természeti környezet és a hozzá való viszony, 

a társadalom szerkezete, struktúrája, gazdasági helyzete, é letminősége, igényszintje, 

célrendszere, térbeli elhelyezkedése, valamint a hagyományok. 

A továbbiakban röviden csak annyiban térnénk ki ezekre, amennyi elégséges ahhoz, 

hogy érzékelni tudjuk az analfabétizmusra, tágabban a kultúra egészére gyakorolt hatásukat. 

A természeti környezet közvetve és közvedenül befolyásolja a kulturális színvonalat, s 

ezen keresztül az analfabétizmust. Amikor a közveden hatásról beszélünk, akkor például 

gondolhatunk a klimatikus sajátosságokra. Nagy valószínűséggel egy zord körülmények között, 

a sarkvidék közelében é lő népcsopor t elsődlegesen a mindennapi megélhetésével lesz 

elfoglalva, és nem azzal, hogy mindenki írjon és olvasson. De szólhatnánk a domborza t ró l is 
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ilyen é r te lemben , hiszen az elszigetelt, vagy periférikus vidékek zártságukból adódóan az 

adagostól e l té rő (általában magasabb) ér tékeket mutatnak az analfabétizmus terén. A 

közvetett hatás igen sokrétű, hiszen a természeti környezet áttételesen meghatározza a 

településtípust, a te lepüléshierarchiában elfoglalt pozíciót, az életkörülményeket , a 

gazdálkodást, a foglalkozásszerkezetet stb. Ezek pedig mind kihatnak az írni-olvasni tudás 

számszerű alakulására. E lmondha tó tehát, hogy a természeti tényezők, ha egyre csökkenő 

mér tékben is, de há t té rként ott vannak az analfabetizmus térbeli képének kialakításakor. 

A társadalom sokféle aspektusból elemezhetőt , így amikor annak szerkezetéről 

beszélünk, akkor a kor-, a jövedelmi-, hatalmi, iskolázottsági s t ruktúra mellett gondolnunk kell 

a foglalkozásszerkezetre, vallási arculatra és etnikai viszonyokra is. 

Tör téne t i folyamatokban gondolkodva, érzékelhető az a tendencia, amely szerint a 

tradicionális agrártársadalmaktól az ipari, illetve ipari-szolgáltató t ípusú társadalmakig ívelő 

fejlődés során az analfabétizmus folyamatosan visszaszorult. Ma ott találhatunk igen magas 

értékeket az írástudatlanság terén a világban, ahol a mezőgazdasági foglalkoztatottságúak 

aránya is magas. Minél szélesebb alapú tehát a foglalkoztatottsági piramis, annál magasabb az 

analfabetizmus aránya. 

Az embereknek jövede lmének mér téke , meghatározhatja , hogy milyenek a kulturális 

igényeik. Ha valaki a megélhetés alsó határán nyomorog, nem az a legfontosabb számára, hogy 

tudjon írni-olvasni, hanem hogy legyen mit ennie. Nem véleden tehát, hogy az analfabétizmus 

legmagasabb arányban a perifériára szorult népesség körében je l lemző. A jövedelem területi 

eloszlása tehát bizonyos információkat adhat számunkra témánk szempontjából. 

A hatalmi struktúrát vizsgálva észrevehető, hogy a tör téne lem során mindig volt egy 

olyan kisebb-nagyobb csoport, réteg, amely a politikai vagy a gazdasági hatalmat, esedeg 

mindket tő t a kezében tartotta. Ez a hatalmi elit volt leginkább ráutalva, hogy írni-olvasni 

tudjon, ezért mindig közöttük volt legalacsonyabb az analfabéták aránya. A hatalmi struktúra 

legalján ez a tendencia fordított. 

Ahogy közelí tünk a mához időben, úgy lett egyre fontosabb az írni-olvasni tudás, az 

iskolázottság, hiszen e képesség mindinkább megke rü lhe t edenebbé vált a mindennapi 

életben. Ez azt jelenti , hogy az ideiben korábbi generációknál magasabb lehet az 

írástudadanság szintje (tudás inflálódása). Ha pedig egy település, közigazgatási egység, ország 

népessége e löregedet t , akkor nagyobb ezáltal annak az esélye, hogy az általunk vizsgált értékek 

adagon felüliek lesznek. Ott, ahol a fiatal korosztály aránya je len tősebb , a helyzet fordított 

(lehet). 

A legtöbb vallás - és nem csak a kereszténység - a kultúra, a műveltség hordozója is. 

Voltak olyan tör ténelmi szituációk, amikor szinte egyedül képviselték az írásbeliséget. 
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Szerepük ezért mindig is hangsúlyos volt. Adott területen tehát az egyházi központok jobb 

arányokat mutathatnak. A tekintetben is lehet különbségeket találni, hogy az egyes vallások 

mennyire tartották fontosnak, hogy az írásbeliséget híveik körében elterjesszék. 

A kü lönböző népek különböző kulturális, gazdasági, társadalmi hagyományok 

hordozói lehetnek. Másként viszonyulnak a kultúra egészéhez, vagyis bizonyos 

népcsopor toknál tradicionálisan alacsony, vagy magas lehet az í rástudadanság rátája. A 

népcsopor t által továbbvitt kultúrjegyek magukban hordozzák az igényszintet. Ennek alapján 

Magyarországon is markánsan megjelennek a kü lönböző népcsopor tok lakta területek 

egymástól m e r ő b e n el térő műveltségi, iskolázottsági mutatói . 

A társadalom gazdasági helyzete, é le tminősége nagyban meghatározza az írástudás 

szintjét. A dolog megfordí tható, azaz fejlett gazdasági szintet csak képzett, í rástudó emberekre 

lehet alapozni. A magas technikai színvonaléi termelés azonban visszahat a benne résztvevő 

egyének képzettségi szintjére is, ugyanis a versenyképesség fenntartásához állandó 

továbbtanulásra van szükség a mai világban. A kedvezőbb gazdasági helyzet és életminőség, az 

í rástudadanság alacsony szintjét feltételezni - hiszen egy gazdaság azért lesz hatékony, mert 

meg tud felelni a bonyolult világ kihívásainak, ehhez pedig az írni-olvasni tudás 

elengedheteden minimum. Elmaradt gazdasági struktúra esetében a helyezet fordított. 

Szintén fontos befolyásoló tényezők lehetnek a társadalmi igényszint és célrendszer, 

hiszen meghatározhatják a kultúra milyenségét, jel legét. Az igényszint elsősorban a jövedelmi 

viszonyokkal, a gazdasági helyzettel, a korstruktúrával, a lakóhellyel, az iskolai végzettséggel és 

a külvilággal való kapcsolattartás szintjével függ össze. Ebből a d ó d ó a n a társadalom különböző 

rétegei e l térően viszonyulnak a kul túrához magához, ezért az analfabétizmus ilyen jel legű 

eltéréseket mutat közöttük. Minden emberi társadalom valamilyen célrendszert tűz ki maga 

elé tudatosan, vagy tudadanul - ez társadalmi, gazdasági fejlettség kérdése. A célrendszer 

legszembetűnőbben a politikai rendszeren keresztül jelenik meg. Ezen belül megjelennek a 

kulturális célok is, főleg az oktatás- és művelődéspolit ika keretén belül, melyek igen komolyan 

befolyásolják az analfabétizmus számszerű alakulását (pl.: Klebelsberg Kúnó "kultúrfölény 

elmélete") . 

A népesség nem egyenletesen oszlik el a térben, kü lönböző népességszámú és sűrűségű 

területek alakultak ki a tör ténelem során. Ez azért lehet fontos nekünk, mert bizonyos 

összefüggés felfedezhető az analfabétizmus és a népességszám között. Nagy számú lakosság 

esetén - ők valamilyen gazdasági, társadalmi előny miatt tömörü lnek a társadalmi-gazdasági tér 

egy ki tüntetet t pontjain - általában kedvezőbb értékeket lehet megfigyelni, míg a kisebbeknél 

jobban előtérbe ke rü lhemek az extrém esetek. Nem véleden tehát, hogy a legmagasabb 

analfabétizmust a községeknél, azon belül is a törpe- és aprófalvaknál találhatjuk. Ennek 
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el lentéteként észrevehető, hogy a legalacsonyabb írástudatlansági értékekkel nem 

nagyvárosaink rendelkeznek (bár ott j e l lemzőbbek) , ugyanis a nagyobb városméret 

boldogulást kínál a képze t lenebb rétegeknek is. 

Mivel a kü lönböző települések e l térő számú lakossal bí rnak, gazdasági- társadalmi 

funkcióik is el térnek, illetve e l térhetnek, ezért a műveltségi színvonaluk is e l térő kell, hogy 

legyen. Vagyis az analfabétizmusnak is ebből adódóan településspecifikusnak kell lennie. 

A hagyományokra épül a jelen kultúrája, ezért a tradíciók szerepe feltédenül 

meghatá rozónak minősí thető . A hagyományok családi, közösségi, települési szinten 

öröklődnek tovább, a közösség elvárását közvetítik az egyén irányába. Tör téne lmi léptékkel 

mérve e tradíciók körébe tartozik lényegében az előző pontokban felsorolt, kultúra-kialakító 

tényezők mindegyike. 

Összegzésképpen annyit feltédenül le kell szegeznünk, hogy ezek a hatótényezők nem 

önmagukban alakítják ki a kultúra egészét. Együttesen, komplex m ó d o n érvényesülnek, 

jó l lehet akadhat közöttük erősebben és kevésbé de te rminánsán hatók is. Ha pedig ez igaz a 

kultúra egészére, akkor az analfabétizmusra is igaznak kell lennie. 

I I I . 2. 4. Területi elemzések 

Vizsgálódásunk az analfabetizmus komplex, továbbvezetett adatai alapján szerkesztett térkép 

(5. ábra) , amely a magyarországi települések e l térő adatait mutatja. Az már első pillanatban 

megfigyelhető, hogy az értékek nem egyenletesen szóródnak, hanem vannak h o m o g é n magas, 

vagy alacsony arányszámokkal j e l l emezhe tő területek. Ezt figyelembe véve helyesnek látszik 

olyan m ó d o n elvégeznünk az elemzést, amely a - jelenlegi regionális beosztással nem teljesen 

egyező -, de a térképen jó l e lkülönülő Dél-Dunántúl , Észak-Dunántúl, Alföld (ÉK-Alföld 

kivételével), Északi-középhegység és az ÉK-Alföld területi kategóriákban gondolkodik. 

A konkré t területi elemzés előtt é rdemes egy kicsit elkanyarodnunk más irányba. A 

kitérő okát az elkészített t é rkép indokolja, hiszen a megjelenítet t legalacsonyabb értékek 

kísértetiesen lefedik a hazai cigányság szállásterületét. 
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I I I . 2. 4. 1. A cigányság és az analfabétizmus kapcsolata Magyarországon 
Összevetve a magyarországi analfabétizmusról készült térképet a hazai cigány etnikum területi 

elhelyezkedését ábrázoló térképpel (KOCSIS K. - KOVÁCS Z. 1991.), akkor már első ránézésre 

m e g d ö b b e n t ő a hasonlatosság. Persze azt m á r most le kell szögeznünk, hogy a magas 

analfabétizmus és a cigány népesség közötti kapcsolat nem feltétlen ok-okozati összefüggés. 

Vagyis vannak olyan vidékei, települései az országnak, ahol a cigányság aránya je lentősnek 

mondha tó , mégis alacsony az í rástudadanság indexe. Ez m i n d e n k é p p e n igaz a városokra, 

hiszen a sokkal jobb oktatási infrastruktúra, az általában kedvezőbb életkörülmények, mind az 

analfabétizmus e l lenében hatnak (Miskolc 1,57%, Ózd 2,43%, Salgótarján 1,7%, Oroszlány 

1,84%, Érd 2%, Szombathely 1,73%, Nagykanizsa 1,64%, Pécs 1,64%, Kecskemét 1,88%, 

Kiskunhalas 3,32%, Karcag 4,48%, Debrecen 2,25%, Mátészalka 2,46%). Ezekben a 

városokban 3.800-nál több cigány lakos él, mégis mint látjuk közülük csak Karcag és 

Kiskunhalas tartozik az analfabétizmus tekinte tében a 4. legmagasabb tar tományba (3-4,5%). 

Ebből következően a nagyobb lélekszámú, több funkcióval b í ró településeken nem je l lemző a 

magas érték, hiszen a település mére te pozitívan befolyásolja a ezt az eüt ikumot is. 

Ami a rurális teret il leti , ott is találhatunk olyan területeket, ahol a cigányság jelenléte 

el lenére az analfabétizmus értéke nem kiugró. Ilyen például Budapest környéke (Csővár, Acsa, 

Püspökhatvan, Galgagyörk), vagy Pest megye egyes kisebb régiói (Dömsöd, Csobánka) , a 

Jászság, vagy Heves megye déli része. Azért az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy általában 

még ezek az alacsony értékek is magasabbak a környező települések ádagánál , de ez 

elsősorban az intenzíven fejlődő régióknál muta tha tó k i , máshol ez a jelleg elhalványul. 

Egyértelműen kijelenthetjük tehát azt, hogy a cigány lakosság körében ott 

találkozhatunk kimagasló analfabétizmussal, ahol olyan területek vannak, amelyek 

válságövezemek, vagy legalábbis hátrányos helyzetűnek minősí thetőek. Ez pedig Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye keleti fele, Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi és déli (középső nem) 

része, Nógrád középső vidékei Jász-Nagykun-Szolnok északkeled régiói, Hajdú-Bihar 

határmelléke, Baranya nyugati része, Somogy középső és Baranyával határos vidékei (Csenyéte 

22,29, Gilvánfa 21,65, Alsószentmárton 21,18, Tiszabő 11,03%) (VUICST. 1993). 

A másik oldalon ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az analfabétizmus ma 

Magyarországon a cigány etnikum körében a legsúlyosabb prob léma, bár javuló tendenciát 

regisztrálhatunk. 1971-ben a 20-29 éves korosztály csupán 26-27%-a végezte el az általános 

iskola nyolc osztályát, ami azt a m e g d ö b b e n t ő állapotot jelenti , hogy mintegy 73-74%-uk 

potenciális analfabéta volt. Az 1990-es évekre je lentősen megváltozott a helyzet, ugyanis a 20-

24 éves kohorsz 77%-a már rendelkezett általános iskolai végzettséggel. A számok mögé nézve, 

meg kell ál lapítanunk, hogy nem olyan rózsás a helyzet, mint ahogy első pillanatban tűnik, 
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ugyanis a cigány fiatalok d ö n t ő többsége csak 14 éves kora után szerzi meg ez a minimális 

tudást (69%-uk). 

Az analfabétizmussal potenciálisan veszélyeztetett réteget az általános iskolát el nem 

végzettek között kell keresnünk (persze ez nem feltéüenül jelenti azt, hogy mindegyikük 

analfabéta maradt). Nagyon érdekes, hogy az anyanyelvileg he te rogén cigányság egyes nyelvi 

csoportjai között milyen lényeges különbségek alakultak ki e tekintetben (is). A magyar 

anyanyelvűek 23%, a román anyanyelvűek (oláh cigányok) 42%, míg a cigány (beás) 

anyanyelvűek 48%-a végzett el 8 osztálynál kevesebbet (KEMÉNY I . 1998). Az oláh és beás 

cigány gyerekek körében tapasztalható igen magas arányok abból adódnak , hogy többségük az 

iskolaköteles kort elérve csak igen rosszul tud magyarul, az pedig komoly akadálya (magyar 

nyelven folyó) az intenzív tanulásnak. Az anyanyelvi képzés - é p p e n az etnikum heterogén 

nyelvi összetétele miatt - ma sem megoldott (FORRAY R. K. - KOZMA T. 1986). A cigányságot 

minden javulás el lenére m é g ma is súlyosan érinti az analfabétizmus. Azért rendkívül súlyos 

ennek a hatása, mert az írni-olvasni nem tudó cigány fiatalok társadalmi helyzete szinte 

kilátástalan. A munkaerőp iacon - ahol ma m á r az általános iskolai végzettség is kevés -

egyszerűen nincs rájuk szükség, ezért marad számukra az állami, önkormányzad segély, 

támogatás, alkalmi munka, bűnözés . Ők alkotják a cigányság legalsó, legszegényebb rétegét, 

akiknek kulturális igényszintje is minimális. Abból a demográfiai alapigazságból kiindulva, 

hogy a társadalom perifériájára csúszott, legszegényebb és " legműveledenebb" rétegeknél 

tapasztalható a legmagasabb természetes szaporodás, akkor valószínű, hogy változadan 

viszonyok mellett ez az analfabétizmus új ra termelődhet . 

A cigány népesség aránya elsősorban azt ország aprófalvas területein magas, bár e 

tekintetben Vas, Veszprém, Zala megye többé-kevésbé kivétel. Az MSZMP KB 1961-es 

határozata elrendelte a cigánytelepek felszámolását és ezek lakosságának adott településekbe 

való betelepítését. Ez azonban azzal a súlyos következménnyel jár t , hogy beindult a lakáspiaci 

erózió a falvakban, s néhol a nem cigány lakosság szabályosan e lmenekül t . Klasszikus példa 

Alsószentmárton, ahol 1970-ben 772 magyar és cigány, 27 n é m e t és 274 h ó n á t polgár élt, de 

az 1980-as évek második felére a falu h o m o g é n cigány községgé változott. Ezzel létrejött 

Magyarország első teljesen cigányok lakta települése (KOCSIS K. - KOVÁCS Z. 1998). 

I I I . 2. 4. 2. Dunántúl 

III . 2. 4. 2. 1. Dél-Dunántúl 
A Dél-Dunántúl az analfabétizmus tekintetében jóval kedveződenebb képet mutat, mint az 

északi részek. Ennek okát több gazdasági, társadalmi tényező együttes hatásában kereshetjük. 

Az egyik ezek közül az, hogy a régióban jóval magasabb a cigány népesség részaránya, mint É-
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on. Az analfabétizmus pedig őket kü lönösképpen ér inü, ezért je lenlé tük e muta tó magas 

értékét nagy mér tékben meghatározza. Ugyanakkor a Dél-Dunántúl településszerkezete 

sűrűbb, mint általában Észak-Dunántúlé, bár kivételek akadnak pro és kontra is. Ebben az 

aprófalvas településszerkezettel j e l l emezhe tő térben számos halmozottan hátrányos kisrégió 

alakult k i . Ezek periférikus helyzetűek (határment íek, kiesnek a je len tősebb köz- és vasutak 

által ér intet t vonalakból, városhiányos területen helyezkednek el), gazdaságukból teljesen vagy 

jórészt hiányzik az ipar, a szolgáltató szektor szűk körű, hagyományos mezőgazdaságuk pedig a 

hazai kaotikus állapotok miatt válságban van (a TSZ-ek felbomlása munkanélkülivé tette a 

máshol szinte alkalmazhatatlan képzeden m u n k a e r ő t ) . 

A szocialista településfejlesztési politíka sodorta ezeket a falvakat ilyen tragikus 

helyzetbe. A fiatalok elvándoroltak a városokba, nagyobb településekre, amelyek az ipari 

fejlesztés célpontjai voltak, így az aprófalvak demográfiai viszonyai alapvetően megváltoztak. A 

lakosságszám csökkent, a társadalom fokozatosan elöregedet t , a falu elvesztette 

népességmegtar tó képességét. A végső csapást a körzetesítés jelentette, amely számtalan 

kistelepülésről még a legalapvetőbb intézményeket (iskolákat óvodákat) is megvonta. Nem 

csoda hát, hogy egy ilyen, számában megfogyatkozott, válságba sodródot t rétegen belül, sokkal 

jobban kiugranak az analfabétizmus terén is a szélsőségek, különösen negatív irányban. Abból 

a demográfiai alaptézisből kiindulva, hogy adott társadalmon belül a legmobilabbak a fiatalok, 

a képzet tebb és iskolázottabb csoportok akkor nyilvánvaló, hogy ezek távoztával az 

aprófalvakban a kulturális, műveltségi muta tók - így az analfabétizmus szintje is - romlanak. 

Vannak természetesen ellentétes irányú je lenségek is, gondoljuk csak például a 201 lakosú 

zalai Kányavárra, ahol m é g iskola sincs, j e l en tősebb város sem fejtheti ki kedvező hatását, 

mégis az í rástudadanság 0%-os. De hasonló a helyzet a somogyi Szorosadon, ahol csak 130-an 

élnek vagy a baranyai Ivándárdán (266 lakos), amely pedig a periférikus határmelléken 

fekszik. 

A Dél-Dunántúlon számos tör ténelmileg városhiányos területet találhatunk (Tolnai

hegyhát, Ormánság , Böhönye tágabb környéke, az Őrség tágabb térsége), míg É-on jóval 

kevesebbet (Győrtől D-re eső térség). Ez a műveltség szempontjából igen fontos lehet, mivel 

ha nincsenek igazi központok, akkor kulturális tekintetben is a térség hátrányos helyzetbe 

kerülhet. A Dél-Dunántúlon kevesebb a valódi felső- vagy középfokú centrum, s ezt az sem 

tudja ellensúlyozni, hogy Pécs igen fejlett regionális központ . E nagy je lentőségű városok 

közveden közelében igen szépen kirajzolódik az alacsony analfabétizmust muta tó értékek 

tükrében a kulturális kisugárzás pozitív hatása (Pécs, Kaposvár, Zalaegerszeg). 

Megeml í t endő ugyanakkor az is, hogy az aprófalvas területeken egy-egy je len tős város 

léte negatív hatásokkal is já rha t , különösen akkor, ha olyan távolságban fekszik, amely már 
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nehézkessé teszi az ingázást. Ilyenkor a kisugárzás helyett az elszívó hatás érvényesül, sokan 

inkább beköltöznek a városokba, a falu népességszáma tovább fogy, a problémák csak 

fokozódnak. Sajnos Dél-Dunántúl nagy terüle tén nem érzékelhe tő a prosperáló gazdasági 

központok hatása (Pécs, Kaposvár, Zalaegerszeg, Nagykanizsa), ezek nem képesek úgy 

vállukon vinni az egész vidéket, mint ahogy azt a hasonló településszerkezetbe beékel t kisebb, 

de kedvezőbb hatású vas megyei városok meg tudták tenni. A gazdasági fejlődésnek nem 

kedvezett a délszláv háború sem, a határforgalom nagy mér tékben csökkent ez időben, de még 

az illegális határ- és csempészforgalom haszonélvezői is más területekről érkeztek. 

Infrastrukturális szempontból is kedveződenebb a helyzet Észak-Dunántúlhoz mérve. 

Autópályája csupán Siófok és Zamárdi között van, tehát minimális az ellátottság e tekintetben. 

A közúd forgalom a 6-os és a 7-es főúton a legjelentősebb, a vasúd pedig a Budapest-

Murakeresztúr, és Budapest-Dombóvár-Pécs, i l lene Budapest-Gyékényes vonalon. 

Zala megye 

Zala megyében megfigyelhető egy ÉNy-DK dichotómia , ahol északnyugat jóval kedvezőbb 

képet mutat, mint délkelet. Az előbbinél szinte csak Baglad emelkedik ki negatív irányban 

(10%-kal), valamint Zalaegerszeg közelében Bucsuszendászló (14,08%) és Csertalakos Lenti 

mellől (13,56%). A kedvezőbb helyzetet egyér te lműen annak tudhatjuk be, hogy ez a terület 

még erősen konvergál Nyugat-Dunántúlhoz. Zalaegerszeg az első számú gazdasági, kulturális 

központ, kisugárzó hatása világosan k imuta tha tó a vonzáskörzetébe tartozó kisebb 

településeken is (Csatár 1,16%, Bagód 1,06%, Nagykutas 0,81%). E tendenciát csak erősíd, 

hogy a zalai szlovén-magyar határszakasz forgalma felfutóban van (Rédics, Tornyiszentmiklós). 

Az el lenpólus Zala megye délkeled része, azonban ez sem egységes. Felvázolható egy 

Letenyétől Zalaszentgrótig ívelő tengely, amely különösen rossz mutatószámokkal rendelkezik, 

olyannyira, hogy a 16 legmagasabb értékkel b í ró település közül 13-at i t t találunk. Az okok egy 

része termeszed, ugyanis ez a Zalai-dombság legmagasabb, legkedveződenebb mezőgazdasági 

adottságokkal rendelkező része (alacsony aranykorona értékek, erózió, nagy lejtőszög stb.), 

amely azonban részben máig tradicionális agrárvidék. Éppen ezért kü lönösképpen érintet te a 

mezőgazdaság állami dotációjának drasztikus csökkentése, a tulajdonosváltás, a TSZ-ek 

széthullása. A megyében itt találkoztatunk j e l en tősebb számú cigány lakossággal, Nagykanizsa 

körzetében, valamint a somogyi határvidékeken. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy Zalában - amely jellegzetesen aprófalvas 

településstruktúrával bír - a legmagasabb analfabétizmus a törpefalvakra (Baglad, Börzönce, 

Csertalakos, Valkonya, Vindornyalak) és az aprófalvakra (Bókaháza, Kerecseny, Murarátka, 

Rigyác, Zajk) je l lemző. Ezen települések rendkívül rossz demográfiai helyzetben vannak, 
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népességük kicsi, az is e lö regedő és ál landóan csökkenő (a vándorlási egyenleg és a 

természetes szaporodás negatív) tendenciá t mutat. Különösen hátrányosan ér intet te őket az 

1950-es évek magyar-jugoszláv poliükai szembenállása, mivel ekkor e települések egy része 

(Csertalakos, Murarátka, Zajk stb.) a határsávba került, ahol semmiféle fejlesztést nem 

hajtottak végre, sőt m é g a helyi lakosság szabad mozgását is nagyban korlátozták. 

A törpe- és aprófalvak között sok olyan akad, amely közlekedés-földrajzilag kedveződen 

helyzetű, nemegyszer zsákfalu (Kerecseny, Valkonya, Zajk, Vindornyalak). Ez pedig kulturális 

ér te lemben is elszigeteli őket, megnehezí t i a napi kapcsolattartást. In tézményrendszerük 

hiányos, különösen az 1960-as évek körzetesítési hul láma következtében. Ma egyetlen egyben 

sem találhatunk iskolát, sőt pl . Csertalakoson soha nem is működöt t . Települési 

infrastruktúrájuk is általában fejletíen, bár vannak kivételek (pl . Rigyác, Bucsuszendászló, 

Bókaháza). Néhány kis és közepes nagyságú községet is ebbe a kategóriában lehet sorolni, de 

ezeknél általában valamilyen speciális ok az, ami ide sodorta őket. Magyarszerdahely esetében 

ez az Újnéppusztán m ű k ö d ő Zala Megyei Önkormányzat i Közgyűlés Fogyatékosok 

Rehabilitációs Intézete és Otthona. Általában Magyarországon ma az a bevett gyakorlat, hogy a 

hasonló je l legű intézmények gondozottjait, az adott településen regisztrálják, mint állandó 

lakosokat. Ezért van az, hogy mutatóik rendkívül rosszak lehetnek, amit pedig a falu általános 

helyzete nem feltédenül indokolna. Magyarszerdahelyhez hasonló cipőben j á r Rigyác is -

amely a megyében 14,12%-kal "vezet" az analfabétizmus terén -, i t t ugyanis a Zala Megyei 

Önkormányzat i Közgyűlés Egészségügyi Gyermekotthona működik az e lőbb említetthez 

hasonló profillal. Zalaapátiban a szociális otthon idős lakóinak kedveződenebb mutatói húzzák 

le a falu ádagértékét . Zalakomár helyzetét elsősorban je lentős cigány lakossága határozza meg, 

az analfabétizmus itt 6,03%-os. Egyéb tényezők tekintetében kifejezetten jó l áll a falu, 

település-fejlettségi mutatói is elérik a közepes szintet, intézményhálózata széleskörű, 

tulajdonképpen gazdasági mik rocen t rumkén t funkcionál. Bázakerettye 6,73%-os értéke is egy 

értelmi fogyatékosok gondozásával foglalkozó szociális otthon következménye. 1937 óta a zalai 

kőolajbányászat egyik legjelentősebb központja, annak el lenére, hogy ez mára már erősen 

lecsökkent vo lumenében . Az olaj viszonylagos jólétet , gazdasági és kulturális felemelkedést 

hozott a falunak és tágabb környéknek. Oktatási in tézményrendszere is rohamosan fejlődött, 

mivel a kőolajbányászatnak elsősorban képzett munkae rő re volt szüksége (egy időben még 

szakmunkásképző intézet is működö t t i t t ) . A települési infrastruktúra kifejezetten jónak 

mondha tó , s a munkanélkül iség is elenyésző (0,03%). Demográfiai helyzete közel sem olyan 

problematikus, mint a környező településeké, sőt helyi viszonylatban nagyobb településként 

tartják nyilván (1.052 lakos). 
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Somogy megye 

A megye Zalához képest jóval kedvezőt lenebb képet mutat, az analfabétizmus értékei itt 

adagban is magasabbak. Lényegében magas mutatószámokat a megyében szinte mindenüt t 

találhatunk, kivétel talán a Balaton déli partja, Külső-Somogy és Kaposvár környéke (de itt is 

vannak kivételek). A f ennmaradó terület (a megye nagyobbik része) többé-kevésbé fedi a 

somogyi cigányság szállásterületét. Somogyban talán az egyik legsúlyosabb prob léma a 

leszakadó cigány népesség helyzete, Büssü, Kaposkeresztúr, Kastélyosdombó, Kazsok, 

Kercseliget, Kisberény, Kőkút, Pusztakovácsi, Rinyabesenyő, Rinyakovácsi, Szabás, 

Somogysámson (Marótpuszta) , Szenyér, Tikos, Újvárfalva igen rossz mutatói éppen e miatt 

alakultak k i . A megye településszerkezete nem annyira sűrű, min t Zaláé, de it t is vannak 

tipikusan aprófalvas vidékek (pl. Zselic). 

Harminc olyan települést találhatunk, ahol az analfabétizmus kirívó ér tékeket mutat 

( 6 % feletti). Ezek közül 18 aprófalu, 6 törpefalu és 5 kisközség, tehát Somogyban is a kis 

lélekszámú, népességmegtar tó képességüket elvesztett települések vannak a legrosszabb 

helyzetben. Főként akkor tragikus ez a szituáció, ha ez kedvezőtlen közlekedésföldrajzi 

adottságokkal (zsáktelepülések) párosul (Edde, Kercseliget, Patalom, Rinyabesenyő, 

Rinyakovácsi, Tikos, Újvárfalva). Határment i fekvés rontja Heresznye, Szentborbás, 

Somogyaracs mutatói t , míg városhiányos, rosszul ellátott körzetben található Böhönye és 

tágabb környéke (Szenyér, Kelevíz, Hosszúvíz, Somogyzsitfa, Csákány, Gige, Rinyakovácsi). 

Szinte kivétel nélkül ér intet te őket a körzetesítés (pl. Drávatamási, Heresznye), s mivel ez még 

a legalapvetőbb oktatási intézményrendszertől is megfosztotta őket, csak újabb elvándorlást 

indukált. Mivel a fiatalok volta azok, akik elsősorban részt vettek a migrációban, így - az 

elöregedésen túl - ezen települések infrastrukturálisan is hátrányos helyzetbe sodródtak. A 

fiatal, munkaképes lakosság távoztával hiányzott a fejlesztési igény, másrészt a gazdasági, anyagi 

hát tér is. Néhányukban olyan egészségügyi vagy szociális in tézmény működik, amelyekben 

idősek, vagy szellemi fogyatékosoknak adnak otthont, ami ér te lemszerűen rontja az adott 

települések amúgy sem túl kedvező mutatói t (Patalom, Drávatamási, Kastélyosdombó). 

Egyeden közepes nagyságú községet találhatunk (Kéthely), ahol 6% feletti az í rástudadanok 

részaránya. Itt szintén szociális otthont létesítettek a településhez tartozó Sáripusztán, más 

olyan tényező, amely a kedveződen értéket indokolná jóformán nincs is. 

Jóval kedvezőbb a helyzet a Balaton vidékén, ahol ez egyértelműen annak tudható be, 

hogy Budapest mellett ez a terület az, amely idegenforgalmilag a legfrekventáltabb 

Magyarországon. Közlekedési-, települési infrastruktúrája jóval fejlettebb, mint a megyei átlag. 

A nagyobb városok, illetve szűkebb környezetük alapvetően kedvezőbb helyzetben vannak. Ez 

természetesnek is m o n d h a t ó , hiszen a városi státusznak alapfeltétele volt sokáig a középszintű 
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intézményrendszer (pl. oktatási). A fejlesztések is ide összpontosultak és összpontosulnak, a 

gazdasági akdvitás nagyobb, a jövedelmek is magasabbak. A városokban mindezek a magasabb 

szintű igényekkel párosulva a vidéknél alacsonyabb az analfabétizmust e redményeznek. Barcs 

és Tab mutatói a legrosszabbak (3,35, illetve 3,89%). Ennek oka Tabnál a belső, míg Barcsnál 

a külső periférikus pozíció. Az elmúlt években fellendült határforgalom révén Barcs j ó 

pozícióban tekint az új évezred felé. 

Baranya megye 

A megye az analfabétizmus tekintetében nyugat-keleti el lentétet mutat, a határvonalat a 

Drávaszabolcs-Pécs-Komló tengely jelenti . Ez az ellentét rendkívül markáns, m é g annak 

ellenére is, hogy a jóval kedvezőbb helyzetű Kelet-Baranyában is akad számos olyan község, 

ahol magas az í rástudadanság aránya. Összevetve az analfabétizmus és a cigány népesség 

területi elhelyezkedését, akkor szembetűnő az azonosság. Ez a je lenség éppúgy igaz Nyugat-, 

mint Kelet-Baranyára is (pl. Kölked, Alsószentmárton, Siklósnagyfalu). Igen magas a cigányság 

aránya az emlí tet teken kívül m é g Ág, Kisasszonyfa, Kisvaszar, Liget, Gilvánfa, Gyöngyösmellék, 

Piskó, Sósvertike, Varga, Magyarmecsken, Marócsa, Pettend, Patapoklosi és Velény községek 

esetében. 

Terület i leg a legrosszabb helyzet az Ormánságban , a Zselic baranyai részén és a 

Völgységben alakult ki . Baranya speciális abban a tekintetben, hogy itt számos olyan magas 

analfabétizmust muta tó községgel találkozhatunk, amelyek vagy nemzetiségiek, vagy azok 

voltak valaha (pl. Alsószentmárton, Cserdi, Drávakeresztúr, Almáskeresztúr, Ág, Baranyajenő, 

Bogdása, Kisvaszar, Kölked, Lúzsok, Hetvehely, Lapáncsa, Horváther te lend, Somberek, 

Szárász, Szágy, Szőke, Tékes, Tormás, Mozsgó, Magyarhertelend, Mindszentgodisa, Okorvölgy, 

Palé). Ez azért lehet fontos, mert egyes nemzetiségek körében - gondoljunk itt a németekre-

hagyományosan alacsony volt az analfabétizmus, hiszen óTc egy magasabb színvonalú 

társadalmi-gazdasági térből érkeztek. Ez pedig tradícióként á töröklődöt t az ifjabb 

generációkra, de még a kitelepítettek helyére beköltöztetett teljesen más tradíciókkal bíró 

etnikumokra is. Ezért alacsonyabbak az í rástudadanság mulatói pl . Bárnak (1,54%), 

Dunaszekcsőnek (1,91%), Óbányának (0,6%). A kitelepítés (1945-1948), után felvidéki 

magyarok, bukovinai székelyek, csángók érkeztek a kiürült n é m e t falvakba, s megkezdődöt t a 

cigányság lassú beszivárgása is. A mesterségesen betelepí te t teket súlyosan ér intet te a 

gyökértelenség problémája, ami pedig evidens m ó d o n negatívan hatott a kulturális színvonal 

alakulására, de je lentős mér tékű további népességmozgást is indukált . 

Baranya déli határvidéke gazdasági perifériának számít, amit csak erősített, hogy a 

délszláv h á b o r ú miatt határforgalma szinte teljesen el lehetedenül t . Az Ormánságban az 
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analfabétizmus tekinte tében rendkívül kedvezőtlen helyzetnek az is az oka, hogy az egykezes 

csak felerősítette a népesség fogyását, amely tradíció hosszabb távon kilátástalan helyzetbe 

hozta az elvándorlás által is sújtott itteni aprófalvakat. 

A Zselic és a Völgység az Ormánsághoz hasonlóan hátrányos helyzetű vidék, 

m i n d h á r o m r a tradicionálisan az agrárjelleg volt a je l lemző, de csak az Ormánság rendelkezett 

e tekintetben kedvező adottságokkal. A zselici és völgységi falvak egy részét ér intet te a mecseki 

szén- és uránbányászat munkaerővonzó hatása, ezért gyakori volt az ingázás. Mára azonban a 

baranyai k i termelőipar szinte teljesen megszűnt , ezért a kevéssé, vagy éppen túlzottan 

speciálisan képzett, korábban nagyon jól fizetett (pl. vájárok) m u n k a e r ő teljesen elveszítette 

megélhetését . A bányászatnak és az analfabétizmusnak volt egy sajátos kapcsolata a 

szocializmus kezdeti, prosperá ló időszakában. A nagy számban toborzott bányamunkásokra 

igen nagy szükség volt, de a felvétel minimálisan a nyolc osztály elvégzéséhez volt kötve. Ilyen 

je lentkező nem volt e legendő , így a bányák gyorstalpalók szervezésével igyekeztek a problémát 

áthidalni. Ennek hatékonysága azonban közel sem volt tökéletes, s csak az akkori statisztika 

számára jelentett megnyugta tó megoldást. 

Baranya egy tipikusan aprófalvas megye, ennek minden gazdasági, társadalmi 

következményével. A helyzet súlyosságát jó l mutatja az az adat, hogy 78 olyan község van, ahol 

6%-nál magasabb az analfabéták aránya. D ö n t ő többségük apró- (32) és törpefalu (38), de ide 

kell sorolnunk 4 kisközséget és 4 közepes nagyságút is. Sok közülük zsákfalu, mint pl . 

Drávacsehi, Cún , Drávapiski, Kórós, Liget, Gyöngyösmellék, Horváther te lend, Tékes, 

Szentkatalin, Sámod, Nyugotszenterzsébet, Patapoklosi. Oktatási infrastruktúrájuk szegényes, a 

körzetesítéssel tudatosan visszafejlesztett (Drávapiski, Basal, Besence, Húsztól, Helesfa, 

Pécsbagota). Ezek után már az sem meglepő, hogy ezen települések mai infrastrukturális 

mutatói is általában rosszak. Kivételes pozíciót ért el a hasonló alapról induló Boly is, amely 

jelentős n é m e t lakossággal bír, fejlett mezőgazdaságával országos hírnévre, jó lé t re , majd városi 

rangra tett szert. Települési infrastrukturális mutatói jóval magasabbak a baranyai adagnál , 

óvodája, általános és szakmunkásképző iskolája, n é m e t nemzetiségi d iákot thona van. A magas 

(8,85%-os) analfabétizmusának fő oka az it t m ű k ö d ő Értelmi Fogyatékosok Egészségügyi 

Gyermekotthona. Hasonló a helyzet Helesfán, amely a maga 36,7%-os analfabétizmusával a 

legsúlyosabb képet mutatja a megyében (megyei szociális otthon működik a faluban). 

Mindszentgodisán (6,16%) öregek napközi otthona, Mozsgón (14,53%) a Baranya Megyei 

Közgyűlés Értelmi Fogyatékosok Otthona található, s ezek miatt lehet itt olyan kedvezőtlen 

arányszámokat találni. 
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A városokban 1-2% csupán az analfabéta, köszönhetően a jóval kedvezcHbb gazdasági-

társadalmi- kulturális helyzetnek. A legjobb mutatóval (1,63%) Pécs rendelkezik, de ez nem is 

meglepő, hiszen a város a Dunántú l egyik legjelentősebb multikulturális központja. 

Tolna megye 

Somogyhoz és Baranyához képest Tolna sokkal jobb képet mutat az analfabétizmus 

tekintetében. A megye déli, nyugati, északi peremterüle te i azok, ahol a legrosszabbak a 

mutatók (kivétel e tekintetben Dombóvár és Dunaföldvár térsége) . I t t is e lmondha tó , hogy 

igen szembe tűnő az átfedés a cigány lakosság és az í rás tudadanság területi struktúrája között 

(pl. Értény, Pálfa). 

Annak el lenére, hogy Tolna is aprófalvas megye, viszonylag kevés kifejezetten magas 

értékkel (6%-nál nagyobb) bí ró települést ta lálhatunk (5 db). H á r o m közülük aprófalu, egy 

kisközség, egy pedig közepes község. Grábócon (azon belül Palánkon) szociális otthon 

működik, Pálfán Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Belecskán pedig az 

Általános Művelődési Központ Tagiskolája és Napköziot thonos Óvodája fogyatékosok számára 

(17,31%-kal Belecska a legrosszabb helyzetű település To lnában) . 

Érdekes megfigyelnünk, hogy a Duna men tén kirajzolódik az analfabétizmus 

tekintetében egy alacsony értékekkel j e l l emezhe tő tengely, amelyet Tolna megye legfontosabb 

városai képviselik (Dunaföldvár, Paks, Tolna, Szekszárd, Bátaszék). Valószínűleg nem já runk 

messze az igaságtól, ha ennek egyik legfontosabb tényezőjének a kedvező közlekedés-földrajzi 

helyzetet tulajdonítjuk (már a római kor óta fontos hadiút húzódo t t i t t ) . Paks mezővárosi 

múltjával e l lentétben, kedvező mutatói t sokkal inkább köszönhet i a szocialista iparosítás 

e redményeképpen a város határába telepített a t omerőműnek . Kedvező a fekvése Dombóvár és 

Tamási szűkebb körzetének (itt fut a 61-es főközlekedési ú t ) , amely szintén kedvező hatással 

van e két városra. 

Bonyhádon szintén alacsony az í rás tudadanság aránya (2,99%), amely köszönhető 

annak a ténynek, hogy e város a dél-dunántúli németség kulturális központja. Száz évvel 

ezelőtt a város m é g jobban kiemelkedhetett körzetéből , ugyanis az akkor jóval nagyobb 

lélekszámú németség mellett, igen befolyásos (magasan képzett) zsidóság is lakta a települést. 

A megyében a kitelepítések után is je lentős számú, erős identitástudattal b í ró n é m e t eüi ikum 

él, akiknek iskolázottsági mutatói kiemelkedőek. A n é m e t falvak ma is alacsony értékeket 

mutaüiak az analfabétizmus tekintetében (Kakasd (1,6%), Lengyel (1,58%), Tevel (1,52%)). 
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I I I . 2. 4. 2. 2. É s z a k - D u n á n t ú l 

A Dunántúl északi részén az analfabéták aránya jóval alacsonyabb, mint a Dél-Dunántúlon. 

Összefüggő kedvezőtlen adottságú területeket egyáltalán nem találhatunk, vagyis csak speciális, 

helyi tényezőkről beszélhetünk az okoknál . Az Észak-Dunántúl esetében tehá t arra kell 

keresnünk a választ, hogy miből fakad ez az előnyös szituáció. 

Településszerkezetére Vasban, Veszprémben és részben Győr-Moson-Sopronban az 

aprófalvas kép a je l lemző. Vagyis sokuk népessége elöregedő, itt is érvényesül az elvándorlás és 

a természetes fogyás is. Lakosságuk ebből adódóan gyakran csökkenő lélekszámú. Látható, 

hogy e tekintetben rokon a Dél-Dunántúllal, de ennek el lenére nem alakultak ki olyan kritikus 

állapotok az analfabétizmus terén. Ennek egyik legalapvetőbb oka az, hogy a falvak 

gazdaságilag nem lehe tedenül tek el - legalábbis olyan mér tékben nem, mint Baranyában -, 

hiszen sikeresen tudtak alkalmazkodni a rendszerváltozás utáni kihívásokhoz. Nem véleden, 

hogy Budapest után Győr-Moson-Sopronban (575), Vasban (574) és Fejérben (535) a 

legmagasabb hazánkban az 1 főre j u t ó GDP dollárban kifejezett ér téke (Komárom-Esztergom 

és Veszprém megye mutatói is kedvezőek). Legnagyobb mér t ékben azonban a dinamikusan 

fejlődő városok (Szombathely, Győr, Székesfehérvár) j á ru lnak hozzá a GDP-hez, de mivel 

Észak-Dunántúl településszerkezete sűrű infrastrukturális hálózattal társul, ezért ki tudják 

sugározni kedvező hatásaikat a környező vidékre is. Ezt igazolva láthatjuk abban az 

összehasonlításban, amely szerint Veszprém megye 211 községének csupán 18%-a rendelkezik 

1990-ben 5.000 Ft-nál kisebb 1 főre j u t ó SZJA-val, míg ugyanez a muta tó Somogyban (228 

település közül) 52,6%. A gazdasági alapok megléte pedig jóval magasabb színvonalú 

települési infrastruktúra és intézményrendszer kiépüléséhez vezetett. Azt pedig nem kell 

részleteznünk, hogy ezek milyen fontosak az analfabétizmus visszaszorításában. Lényeges 

különbség azonban Dél-Dunántúllal szemben, hogy - néhány kivételtől eltekintve - a cigány 

eüi ikum je len lé te itt nem számottevő. 

Közlekedésföldrajzilag jóval frekventáltabb a terület, a legnagyobb forgalmat bonyolító 

vasút- (Budapest-Tatabánya-Győr, Budapest-Székesfehérvár) és közutakat (Ml-es, M7-es 

autópályák) találhatjuk meg a régióban. Tör ténelmileg is szerencsésebb volt déli 

szomszédjánál, mivel a szocializmusban is és ma is je lentős fejlesztések mentek végbe a 

területén. A pártállami időszakban az északkelet-délnyugati irányú ipari tengely dunántú l i ága 

húzódot t itt, ma pedig mint Magyarország nyugati kapuja, illetve mint innovációs tengelye 

funkcionál (RECHNITZERJ. 1991). 

Városai a közművelődés központjai, nagy múltú iskolák egész sorát találhatjuk meg 

bennük (Pápa, Szombathely, Sopron, Székesfehérvár, Mosonmagyaróvár) . Szellemi 
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kisugárzásuk miatt az egyházi központok léte szintén lényeges, ezért nem szabad 

megfeledkeznünk Pannonha lmáró l , Zircről, Esztergomról, Veszprémről sem. 

A foglalkoztatási szerkezet áttételesen nagyban meghatározza az írni-olvasni tudás 

mértékét , ezért ez sem lehet érdektelen a számunkra dunántú l i d imenz ióban . A továbbiakban 

foglalkoztatási körzet típusaival végezzük az elemzést, amely a következő négy kategóriában 

gondolkodik: urbanizált központí , urbanizált távoli, központi rurális, valamint távoli rurális 

régió (FAZEKAS K. 1998). A régiókba való sorolás h á r o m faktor ér tékétől függ: urbanizációs 

szint, távolság, iparosodottság. Az urbanizáltság akkor vesz fel magas értékeket , ha a 

mezőgazdasági foglalkoztatottságúak aránya alacsony, míg a távolság tényező a régió centrális 

vagy periférikus helyzetére igyekszik utalni, a földrajzi távolság (Budapesthez és az osztrák 

határhoz mérve) és etnikai és demográfiai je l lemzők alapján. Az iparosodottság szintjét az 

ágazatban foglalkoztatottak részarányán keresztül határozzuk meg. 

Míg Dél-Dunántúlon nagy területet jelentenek a rurális távoli, valamint az urbanizált 

távoli régiók (és ezek egyben az analfabétizmus által leginkább ér inte t t területeket le is fedik), 

addig Észak-Dunántúlon nincsenek is ilyenek. Kizárólag urbanizál t központi (adagosnál 

urbanizáltabb, adagosnál kedvezőbb a földrajzi helyzete) és rurális központi (adagosnál 

kedvezőbb földrajzi helyzet) körzeteket találhatunk. Ezek után azt nézzük meg, hogy a kirívó 

analfabétizmust muta tó községeknél melyek azok a speciális okok, amelyek "kiemelték" őket a 

vidék többi települése közül. 

Komárom-Esztergom megye 

A megye esetében magas írástudadansági mutatókkal szinte egyáltalán nem találkozhatunk. A 

legrosszabb értékek nem is érik el a 4%-ot (Csatka 3,76%), amely más megyékben esetenként 

összefüggő, nagy területeket jellemez. A kis számú analfabétát az adagosán nagyobb 

településméret , az innovációs folyosóhoz való közelség, a Budapest-Bécs térszerkezeti vonal 

mentén lévő pozíció, a kedvezőbb kor- és foglalkozási struktúra indokolja. 

Fejér megye 

Fejérben is csak Gánt és Polgárdi értékei kiugróak. Gánton ennek oka nem más, mint a 

szellemi fogyatékosok gondozását ellátó Fejér Megyei Apoló-Gondozó Központ (a faluban 

15,8%-os analfabétizmus regisztrálható, amely a megye legrosszabb ér téke) . Polgárdi (6,51%) 

szintén ilyen okokból képviselteti magát ebben a kategóriában (szociális otthon működik a 

városban). A megye kedvező közlekedési helyzete és a rendszerváltást sikeresen átvészelő, 

korszerű iparszerkezettel j e l l emezhe tő gazdasága kedvező pozíciót jelent az írástudás arányait 

tekintve. 
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Veszprém megye 

A szomszédos Veszprém megyében már kissé árnyaltabb, rosszabb a kép. Barnag és Vöröstó 

helyzete egyértelműen azzal magyarázható, hogy mindke t tő törpefalu, csökkenő népességgel, 

szegényes közművelődési intézményekkel, s egyikükben sincs sem óvoda, sem általános iskola. 

Az agrárfoglalkoztatottak száma viszont magas e falvakban. Dáka (21,71%), Gic (6,35%) és 

Lesencetomaj (17,25%) mind egy-egy egészségügyi, vagy szociális intézetnek köszönnéd magas 

értékeit. Más tekintetben azonban nem tartoznak a fokozottan hátrányos helyzetű települések 

közé, kü lönösképpen nem Lesencetomaj, ahol m é g általános iskola is működik . 

Győr-Moson-Sopron megye 

Legmagasabb analfabétizmust a megyében Zsirán regisztráltak (38,09%), amellyel 

toronymagasan kiemelkedik környezetéből. Ennek oka a Rimanóczy-kastélyban berendezett 

szociális otthon, valamint a szintén itt m ű k ö d ő Értelmi Fogyatékosok Otthona. A falu 

egyébként kifejezetten j ó települési infrastrukturális mutatókkal rendelkezik. A másik 

kimagasló (20,16%) értékkel rendelkező község Pásztori. Pásztori aprófalu, ahol máig a 

mezőgazdaság a legfontosabb megélhetési forrás, lakóinak j ó része Csornára ingázik. Mivel 

hajdanán egytelkes nemesek éltek itt - akiknek társadalmi rangja megkövetelte az írni-olvasni 

tudást - ezért az analfabétizmus aránya viszonylag alacsony volt a községben. Az utóbbi két 

évdzedben megugrott az analfabéták aránya, így e szélsőségesen magas ér téknek a hát terében 

szinte biztos, hogy szociális, vagy egészségügyi intézmény áll. Töltéstava helyzete speciális, amit 

jó l mutat az, hogy lakossága folyamatosan növekszik, ami pedig nem igazán je l l emző a magas 

analfabétizmust muta tó községekre (hacsak nem cigányok lakta községről van szó). A falu 

Györ közveden szomszédságában fekszik, a szuburbia része. Ebből adódóan élvezi a város 

gazdasági, kulturális kisugárzó hatását (infrastrukturális helyzete kifejezetten j ó ) . A magas 

(6,82%) arányszám egyetlen indoka a Lévay-kastélyban m ű k ö d ő idősek gondozásával 

foglalkozó szociális otthon léte. 

Vas megye 

Hasonló képet mutat Vas megye is, ahol a legrosszabb helyzetben Ivánc van (21,96%), de ez is 

csupán egy it t m ű k ö d ő szociális otthon következménye. Nemesmedves a maga 17 lakójával 

érdekes színfolt a magas mutatójú községek táborában. Sorsa tipikus törpefalu sors, 

iskolapélda abban a tekintetben, hogy meddig tarthat a népességcsökkenés, az elvándorlás, ha 

egy település közlekedési árnyékhelyzetben, a határsávban, rossz természetföldrajzi 

adottságokkal bír. Ha azt mondjuk, hogy a faluban csak egyeden ember van aki nem tud se 

írni, se olvasni, akkor ez nem tűnik tragikusnak, bár másképpen megfogalmazva ez az egyeden 
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ember a teljes népesség 6,25%-át alkotja. Gyanógeregye 7,14%-os mutatója szintén abból 

fakad, hogy ez a település is tipikus törpefalu. A megye más települései a nyugatí határ menü 

fekvés és az aprófalvas településszerkezet e l lenére h o m o g é n képet mutatnak, érvényesül az 

egyenletes városhálózat pozitív kisugárzása. 

I I I . 2. 4. 3. A Dunától keletre eső országrész 

Az Alföld és az Északi-középhegység területén megfigyelhető az az észak-dél ellentét, amihez 

hasonlót a Dunántú l esetében már láttunk. I t t azonban északon találhatjuk a kedveződenebb 

értékeket, nem pedig déleen. Különösen súlyos a helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyékben. Azt mondhatjuk, hogy a képzeletbeli határvonal a két országrész 

között nagyjából az Északi-középhegység, Északkelet-Alföld vonalában húzha tó meg. A 

következőkben vizsgáljuk meg, hogy milyen tényezők alakították ki ezt a szituációt. 

I I I . 2. 4. 3. 1. Az Alföld (az északkele t i tájak kivételével) 

Az alábbiakban Hajdú-Bihar, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád, Bács-Kiskun és Pest 

megyék (bár ez utóbbi csak részben fekszik az Alföldön) analfabéúzmusát j e l l emző terüleü 

képet elemezem. 

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy összefüggő, magas analfabétizmussal 

j e l lemezhető területeket i t t sem találhatunk. A vidék d ö n t ő részét csupán 1,5-3% közötti 

értékek jellemzik, s csak ehhez az alacsony há t té rhez képest lehet kimutatni többé-kevésbé 

nagyobb, kedveződenebb mutatókkal rendelkező körzeteket. Ez az előnyösebb helyzet számos 

tényező eredménye , de ezek közül is az egyik legfontosabb a sajátos településszerkezet (TÓTH 

J. 1988). Az országnak ezen a részén ugyanis az óriásfalvak, a mezővárosok és a tanyák a 

legjellemzőbbek. Ez utóbbiak kivételével, sajátosságuk a viszonylag nagy népesség. Ebből 

adódóan kulturális, művelődési in tézményrendszerük jóval k iépül tebb, mint például az 

aprófalvas dunántú l i vidékeké. Még az esedegesen negatív demográfiai folyamatok el lenére is 

rendelkeznek olyan nagy számú lakossággal, amelyet egyszerűen nem lehetett iskola és óvoda 

nélkül hagyni. A sokkal lazább település-textúra következtében (tanyákat nem számítva) a 

távolságok is nagyobbak, amely szintén a körzetesítés e l lenében hatott. 

A tanyáknál a helyzet másképpen alakult, hiszen az ott é lő emberek szinte kizárólag 

mezőgazdaságból éltek, életkörülményeik jóval mos tohábbak voltak, mint a falubelieké. A 

tanya szórvány jel legéből adódóan sokáig oktatási intézményekkel egyáltalán nem 

rendelkezett, ezért az analfabétizmus mutatói meglehetősen magasak voltak. Változást csak a 
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Klebelsberg Kunó nevével fémjelzett tanügyi reform hozott az 1920-as évek közepén, amikor 

elkezdődött a tanyasi iskolahálózat kiépítése. Ez azonban mára szinte teljesen felszámolódott, 

ugyanis a tanyán élő népesség száma - részben az akár erőszakos úton is végrehajtott 

felszámolási programok, illetve a tudatos visszafejlesztés következtében - a I I . vi lágháború után 

igen gyorsan csökkenni kezdett (1997-ben Csongrád megye összlakosságának már csupán 

8,5%-a élt tanyákon) . Ebből következően a tanyai népesség ma már nem olyan súlyú, hogy 

jelentősen lehúzhatná a belterületí lakosság írás-tudását j e l l emző mutatói t . A fendekből 

következően az Alföld d ö n t ő e n településszerkezetének köszönheti azt, hogy ma nem a 

válságos helyzetű régiók között tartjuk számon az í rástudadanság terén (más, például 

gazdasági muta tói nem a legjobbak, sőt keleti, határmelléki területei egyenesen halmozottan 

hátrányos helyzetűek). 

A rendszerváltozás utáni foglalkoztatási körzetekben gondolkodva, az Alföldről azt 

mondhatjuk, hogy délnyugati része többségében a rurális központi t ípusba tartozik, kivéve 

Kecskemét, Szeged és Hódmezővásárhely, valamint Békéscsaba szűkebb térsége, amely viszont 

már központi urbanizált . Az Alföld északkeleti része viszont ura lkodóan rurális távoli körzet, 

néhány távoli urbanizált vidékkel színezve. Egyedül Debrecen emelkedik ki , ugyanis itt már 

központi urbanizált körzetről beszélhetünk. Ez azért érdekes a számunkra, mert a kedveződen 

adottságú vidékek (távoli-rurális) lefedik az analfabétizmus tekintetében viszonylagosan 

kedveződen területeket. Ez pedig igazolja számunkra azt, hogy igenis van kapcsolat a gazdasági 

és kulturális muta tók között. Ezen az alapon lehet megindokolni azt, hogy pl . Csongrád vagy 

Pest megye (elsősorban Budapest hatása miatt) miér t áll olyan kedvező helyzetben az írni-

olvasni tudás tekinte tében. 

A másik fontos tényező, ami miatt eltér az Alföld és Észak-Magyarország helyzete, az 

eüiikai jel legű. A déli területeken ugyanis (sok esetben éppen a településhálózat 

következtében) nem olyan hangsúlyos a cigány lakosság je len lé te , mint mondjuk Nógrád, 

Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben. A továbbiakban megyénként 

nézzük át a szélsőséges ér tékek hátterét . 

Pest megye 

Budapest környékén csak h á r o m kiugró ér téket muta tó települést találhatunk: mégpedig 

Ipolytölgyest, Sződligetet és Pándot . Az előbbi község, a vezetékes víz, a gáz, a telefon és a 

burkolt utak tekintetében kedvező helyzetben van, jó l lehet határ m e n t é n fekszik, s a faluban 

az egyeden munkalehe tőséget a mezőgazdaság biztosítja. Éppen ezért sokan ingázni 

kénytelenek (a munkaképes korú lakosság 62%-a), de a munkanélkül iség ezért csupán 5%-os. 
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Itt mííködik az Egyházi Szeretetszolgálat Egészségügyi Gyermekotthona, s ennek köszönhető a 

magas, 20%-os analfabétizmus. 

Sződligeten (8,36%) is hasonló a helyzet: itt a Viktor Értelmi-fogyatékosok Otthona 

található, valamint egy szociális otthon. A község Budapest szuburbiájához tartozik, így élvezi 

ennek minden pozitív és negatív hatását. A megye egészére je l lemző, hogy az analfabétizmus 

mutatói a fővárostól távolodva egyre romlanak. Jól kivehető a Budapesttől távolabb, de a 

közlekedési útvonalak m e n t é n elhelyezkedő települések esetében megmuta tkozó kedvezőbb, 

illetve a megye északi részén, a határszélen található kisközségek gyengébb mutatói . 

Bács-Kiskun megye 

A megye déli határvidékén találhatjuk Garat és Katymárt. Ez a két közepes község az, amely a 

legmagasabb analfabétizmust mutatja Bács-Kiskunban. Jellegzetes többnemzet iségű bácskai 

falvak ezek, je len tős n é m e t és bunyevác lakossággal (még a kitelepítések e l lenére is őrzik 

sajátos etnikai képüke t ) . Annak el lenére, hogy bizonyos mér tékben a periférián helyezkednek 

el, mégsem tartoznak a hátrányos helyzetű települések közé, hiszen Baja közveden 

vonzáskörzetében fekszenek. Az írástudadanság 13,78%-os Garán, köszönhetően a Garai 

Egészségügyi Gyermekotthonnak. Ugyanez a muta tó 6,56%-on Karymár esetében, ahol a 

kiváltó ok a faluban m ű k ö d ő szociális otthon. 

Viszonylag magasabb ér tékeket találhatunk Kiskunhalas és Kiskunmajsa térségében. 

Ennek oka az lehet, hogy a megyében ez az egyik olyan vidék, ahol számottevő cigány 

népesség él. I t t kell megjegyeznünk, hogy a városok között itt ugyanebből az okból kifolyólag 

Kiskunhalas áll a legrosszabbul (3,32%). Abban viszont hasonlí t Bács-Kiskun többi vidékéhez, 

hogy itt is a mai napig meghatározó a mezőgazdaság szerepe. 

A megye területén ma is több nemzetiség él együtt (német , horvát, szerb, szlovák), de 

területi elhelyezkedésük és az analfabétizmus ér tékeinek térbeli alakulása között markáns 

összefüggést felfedezni nem lehet. 

Csongrád megye 

A régióban Csongrád rendelkezik a legkedvezőbb gazdasági pozíciókkal. Jelentős , tradicionális 

városokat találhatunk a megyében, amelyek kisugárzó hatásukkal pozitívan befolyásolják a 

környék műveltségi színvonalát. Különösen Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes és Makó 

szerepe fontos e tekintetben. Településszerkezetére ugyanazok a vonások je l lemzőek 

(óriásfalvak, mezővárosok, tanyák), mint a szomszédos Bács-Kiskunra, lévén az egy 

kultúrtájhoz tartozó területet csak a mesterséges megyehatár választja el. A cigány lakosság 

76 



részaránya összességében nem je lentős , a megye városait leszámítva csupán Makó környékén 

élnek nagyobb számban. 

Ezen tényezők e redményeképpen az analfabétizmus értékei meglehetősen alacsonyak, 

amelyre csak néhány e l lenpélda akad. Ezeknél a településeknél azonban mindig valamilyen 

speciális tényező érvényesülése a d ö n t ő ok. Magas, 6%-nál nagyobb írástudadansággal egyedül 

Derekegyház rendelkezik. Ez a község 1874-ben született meg, szétszórt puszták egyesítéséből. 

Egészen 1960-ig a kül terüleü lakosság volt többségben, s az emberek d ö n t ő hányada a 

mezőgazdaságból élt. A vezetékes víz, a gáz, a telefon és a burkolt út tekintetében kifejezetten 

jól áll a község, de ez nem tudta lassítani a népességcsökkenést. Az a tényező, amely a 9,6%-os 

analfabétizmus kialakításában dön tőnek bizonyult, itt is egy szociális intézmény idetelepítése 

volt (a Károlyi-kastélyban értelmi fogyatékosok szociális otthona működik) . 

Békés megye 

Csongrádhoz hasonló képet mutat Békés megye is. Az analfabétizmus aránya sehol sem 

haladja meg a 6%-ot (Elek 5,95% - román kisebbség, excentrikus, ha tá rment i pozíció). Ez 

részben annak is köszönhető, hogy városai egyben fontos kul túrközpontok is - p l . Békéscsaba, 

Szarvas, Gyula, Orosháza, Békés. 

Békésben m é g a század elején is je lentős nemzetiségi lakosság élt, különösen szlovákok 

(Tótkomlós, Szarvas, Kondoros, Mezőberény, Békéscsaba stb.). A csehszlovák-magyar 

lakosságcsere következtében je lentős részük elhagyta az országot, így a m e g m a r a d ó békési 

szlovákság körében felgyorsult az asszimiláció. Németek is éltek a megyében, de számuk 

sohasem volt túl nagy (Elek, Almáskamarás, Mezőberény) . Ennek el lenére a kitelepítéskor 

nem feledkeztek meg róluk sem, mára csak muta tóban maradt németajkú populáció. A 

harmadik it t é lő etnikum a román , amely a ha tárment i községekben képviselteti magát. 

Lélekszámuk összességében nem sok, de néhány településen azért számottevő a részarányuk 

(Méhkerék, Pusztaotüaka, Kétegyháza). Mindez csak azért lehet fontos a számunkra, mert 

abban az esetben, ha a nemzetiségi falvakban valóban egészséges identitás él, akkor a 

megmaradás egyik hatékony eszköze lehet az anyanyelven való írás és olvasás, az anyanyelvi 

oktatás. A szórt etnikumok esetében az anyanyelvi oktatás megszervezése nem volt könnyű 

feladat, ezért sok helyen hamar kudarcba fulladtak az erre irányuló kísérletek. Az elmúlt egy

két évben megindult kedvező folyamatok, valamint a megalakult kisebbségi önkormányzatok 

új lendülete t adhamak az anyanyelvi képzés megerősí tésének, a nemzed identitás 

megőrzésének. 

Békésben az analfabétizmus tekintetében markáns területi különbségek nem alakultak 

ki, egyedül néhány román lakosságú községnél lehet felfedezni kissé magasabb értékeket (pl. 
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Elek 5,95%, Puszlaottlaka 5,08%, Kétegyháza 4,76%). Azt nem állíthatjuk, hogy a magasabb 

analfabétizmus és a román etnikum je lenlé te között valamiféle szoros összefüggés állna fenn, 

hiszen van el lenpélda is (Lökösháza 2,43%, Sarkadkeresztűr 1,91%). Valószínűleg a 

periférikus ha tá rment i jelleg, illetve a román anyanyelvűként nyilvántartott cigány etnikum az 

a tényező' amely kis mér tékben , de meghatározó tényezője a magasabb arányszámnak. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

A megye területén, pontosabban a Jászság délkeled, a Nagykunság északkeled részén már igen 

je lentős számú cigány népességet találhatunk. A roma poptdáció i t t is a leghátrányosabb 

társadalmi ré teg magját alkotja, ezért körükben átlagon felüli az analfabétizmus aránya: 

Tiszabura (12,47%), vagy Tiszabő (11,03%) magas mutatói ennek a tényezőnek a 

következményei. 

A másik ok, ami ehhez a helyzethez vezetett a Tisza Szolnok feletti szakasza men tén az, 

hogy ez a terület is tipikusan városhiányos. Jász-Nagykun-Szolnok ezen vidékén megy végbe a 

váltás a kedvezó'bb feltételekkel rendelkező központi-rurális és távoli-urbanizált foglalkoztatási 

körzetekből a hát rányosabb távoli-rurális felé. A megyének egy része távol esik a prosperáló 

gazdasági központoktól , s benne az úrban izáltsági fok adag alatti (pl. a magas 

agrárfoglalkoztatottak aránya miatt) . 

A városok közül Karcagot é rdemes megeml í tenünk , mivel 4,48%-os analfabétizmusa 

igen magasnak számít a megye városai között. Ennek okát a város belső és külső perifériáin 

megtelepedett, nagy lélekszámú cigány kolóniában kereshetjük. 

Hajdú-Bihar megye 

A távoli-rurális foglalkoztatottsági körzetek precízen lefedik a magas, vagy viszonylag magas 

analfabétizmussal j e l l emezhe tő vidékeket Hajdú-Biharban. Különösképpen a határment í 

hátrányos helyzetű régiók azok, ahol a legrosszabb a helyzet. A rendszerváltozás nem hatott 

pozitívan az itteni falvakra, mivel külkereskedelmi orientációváltással is együtt jár t , így a keleti, 

román határ j e len tősége gazdasági é r te lemben csak tovább csökkent. A határmel léken a 

szocializmus időszakában nem történtek je lentős beruházások - kiváltképpen annak első 

felében -, ezért az agrárjelleg egészen a mai napig megmaradt. A vidék szerepének 

leértékelődése az ország többi részéhez képesti további lemaradást eredményezet t . 

Sok ide tartozó település kifejezetten kedveződen közlekedésföldrajzi helyzetben van 

(pl. Bagamér) , innen m é g ingázni is nehézkes a környező városokba. Ez az adottság részben 

annak köszönhető , hogy a trianoni határmegvonás elvágta e települések egy j ó részét 

természetes központjától (pl. Nagyváradtól), s azóta sem alakult k i egy újabb centrum, amely 
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pótolhatná őket. Ebből az excentrikus, hátrányos helyzetből adódóan nem ritka az olyan falu, 

ahol negatív a vándorlási egyenleg. Demográfiai el lehetet lenülésüket pusztán az akadályozta 

meg, hogy kezded népességszámuk is viszonylag nagy volt, a ritka textúrával j e l lemezhető 

térszerkezet a szerény megélhetés t biztosította. A szerényebb mér téke t öltő, de ál landó 

elvándorlás következtében folyamatosan nő t t a cigányság aránya, mivel a magasabb 

képzettséggel, igényszinttel és mobilizációs hajlammal rende lkező embereknek volt módja 

arra, hogy kitörjenek ebből a kedveződen szituációból. A tendenciát jó l jellemzi az ország 

második legnagyobb városától, Debrecentől alig 30 ki lométerre , a határ men tén fekvő, rossz 

termeszed adottságokkal b í ró Bagamér, ahol lakosság 25%-a cigány, az analfabétizmus pedig 

7,95%. 

A megye déli pereme városhiányos térként írható le, ahol előfordulnak a kisebb 

lélekszámú települések is. Itt található Told, amely Hajdú-Bihar legkisebb falvai közé tartozik, 

népessége a természetes fogyás és az elvándorlás következtében csökkenő, a települési 

infrastruktúra is meglehetősen fejleden. Nem csoda hát, hogy 8,03%-os analfabétizmus alakult 

ki a községben. Bár Fülöp (6,62%) a közepes községek közé tartozik és a megye ellentétes 

szegletében található, demográfiai mutatói erősen hasonlí tanak Tokiéhoz . 

I I I . 2. 4. 3. 2. Az Észak i -középhegység és az Északkelet-Alföld t e r ü l e t e 

Az alábbiakban Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabocs-Szaunár-Bereg megyék 

analfabétizmusát elemezzük, ahol az egyszerűség kedvéért a továbbiakban az Észak-

Magyarország kifejezést használjuk. 

Észak-Magyarország neve hallatán az első dolog amire az ember asszociál az nem más, 

mint a gazdasági elmaradottság, munkanélküliség, halmozottan hátrányos helyzet. T ehá t az 

analfabétizmus e l lenében ható biztos anyagi bázissal az itt élők egy je len tős hányada nem 

rendelkezik. Nem véleden, hogy 1995-ben mind a négy megye az 1 főre j u t ó GDP tekintetében 

az országban a legalacsonyabb értékeket mutatta (Heves a 14., Borsod-Abaúj-Zemplén a 15., 

Szabolcs-Szatmár-Bereg a 18. és Nógrád a 19. helyezett volt a megyék között) . 

Gazdaságuk súlyos válságának okát a szocialista gazdaságpolitika teljes csődjében 

jelölhetjük meg. Az Északi-középhegység területe ugyanis ekkor nehézipar i , kitermelő-ipari és 

nehéz-vegyipari fejlesztések gócpontja volt, hiszen itt húzódot t az északkelet-délnyugat irányú 

ipari tengely keleti ága. Az elmúlt rendszer sajátosan értelmezett piaci környezete és a KGST 

biztosította anyag- és energiabőség elkényelmesítette az egyoldalú gazdasági szerkezettel 

je l lemezhető régiót, amely azután nem tudott megfelelni az új világgazdasági kihívásoknak. 

Ennek e redményeképpen ma a területen szinte kizárólag kedveződen adottságú 
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foglalkoztatási körzeteket találhatunk (urbanizált-távolit, rurális-távolit). Viszonylag kedvező 

helyzetben csak Nógrád megye nyugati része (Balassagyarmat és Rétság körzete) , Jász-

Nagykun-Szolnok megye Jászberény környéki régiója és Heves megye Hatvan és Gyöngyös 

központú vidéke van. Az sem meglepő, hogy Észak-Magyarország ezen területein a 

legalacsonyabb az í rás tudadan népesség százalékos aránya. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye válságos gazdasági helyzetét az okozta, hogy az elmúlt 

évtizedekben szinte semmiféle ipari beruházás nem kapott (kivéve talán Nyíregyházát és 

Tiszavasvárit), a terüle tnek a nemzetgazdaságban a mezőgazdaság (rossz adottságokkal) , illetve 

a nagyvárosok segéd- és betaní tot t munkásokkal tö r t énő ellátásának szerepe jutot t . Elvben a 

keleti gazdasági or ientációból e r edő határforgalomból profitálhatott volna (Záhony várossá 

lett), de ez sem tör tént meg igazán, mivel maga a KGST sem piaci alapokon működöt t , a 

határok nehezen átjárhatók voltak (TÓTH J. 1996). A megyében hagyományosan a 

mezőgazdaság volt a legjelentősebb gazdasági ágazat. Ez azonban nem tudott e legendő 

munkahelyet biztosítani, ezért igen je lentős volt az ingázás (még Budapestre is), s a falvakból 

való elvándorlás. A távolsági ingázást elősegítette a Szovjetunióval való gyors és intenzív 

közlekedési kapcsolat biztosítása miatt igen hamar villamosított Budapest-Záhony vasúti 

fővonal, amelyen keresztül a megyeszékhelyről alig több mint h á r o m óra alatt e lérhetővé vált a 

főváros. 

A másik dolog, amellyel m i n d e n k é p p e n számolnunk kell az, hogy a vizsgált régió a 

magyarországi cigányság tradicionális szállásterülete. Részarányuk it t a legmagasabb az 

országban, különösen Nógrád K-i részében, Borsod-Abaúj-Zemplénben és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében. 

Az Alföld korábban tárgyalt vidékeivel e l lentétben Észak-Magyarország 

településszerkezete teljesen más képet mutat. Az Északi- középhegység területén az aprófalvak 

a jellegzetesek, különösen Borsodban, Nógrádban és Hevesben. Az ide tartozó alföldi 

peremterü le tek településstruktúrája jóval sűrűbb, mint a Dél-Alföldé, mivel a török hódoltság 

időszakában nem bomlott fel a középkori magyar faluhálózat (FRISNYÁK S. 1995) , így ez át 

tudott öröklődni a későbbi századokra, egészen máig (klasszikus példa Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye). A korábbiakban számos helyen utaltunk rá, hogy a kis lélekszámú, aprófalvas 

területek és az analfabétizmus között milyen je l legű kapcsolat figyelhető meg. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

A térképre nézve látható, hogy Nyíregyháza vonzáskörzetét kivéve a megyében bárhol 

e lőfordulhamak kiugróan magas (6%-nál nagyobb) értékek. 217 községének 18,43%-a tartozik 

ebbe a kategóriába - ez pontosan 40 település. Közülük is a legtöbb (18) közepes nagyságú 
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község (pl. Győrtelek, Hodász, Kisléta, Nyírkáta). E tekintetben alapvetően e l térő kép alakul ki 

az Északi-középhegység aprófalvas területeihez képest. Analfabétizmusuk elemzésekor nem áll 

meg az a feltételezés, amely ennek egyik okát a kedveződen demográfiai helyzetben látja. Sőt, 

sokuk népessége egyáltalán nem elöregedő, korösszetételük kedvező (pl. Győrtelek 

ádagéletkora csupán 42,06, l ik 38,69, Kisléta 36,58, Nyírcsaholy 40,66 év). Általában a stagnáló 

vagy növekvő lakosságszám a típikus (pl. Nyírmihálydi, Nyírvasvári). Infrastrukturális mutatóik 

is jóval kedvezőbbek, mint a környező falvaké és a gazdasági aktivitás is nagyobb (több 

gazdasági társaság működik b e n n ü k ) . Az írástudatlanok magas arányának és jórészt kedvező 

demográfiai muta tó iknak is legfőbb oka a nagyszámú cigányság (pl. Nyírmihálydi, Paszab, 

Szaunárcseke, Piricse, Tiszabezdéd). 

Témánk szempontjából a kisközségek érdekesek m é g különösen , hiszen ez a 

településtípus az említett 40-ből 9-cel képviselted magát. Demográfiai viszonyaik már nem 

olyan kedvezőek, mint a közepes községeké, de az apró- és törpefalvakhoz képest j ónak 

mondha tók . Akadnak közöttük növekvő (pl. Nyírpilis), stagnáló (pl. Rozsály) és csökkenő 

népességűek egyaránt (pl. Tisztaberek). Infrastrukturálisan rosszabb helyzetben vannak, mint 

az e lőbb emlí tet t közepes nagyságú községek (pl. Gemzsén vezetékes víz csupán a lakások 

44%-ában, gáz 36%-ában, telefon pedig 16%-ában volt 1996-ban). Mivel e falvakban a 

mezőgazdaságon kívül szinte egyáltalán nincs más munka lehe tőség (és az átalakulás miatt 

ennek viszonyai is rendezedenek), ezért rendkívül magas a munkanélkül i ség (pl. 1996-ban 

45%-os Gemzsén, 70%-os Tisztaberekben). Mindezek a tényezők párosulva a cigány etnikum 

jelenlétével néhány kisközségben igen magas arányú analfabétizmus kialakulásához vezettek 

(pl. Újkenéz 7,61%, Tisztaberek 12,09%, Gacsály 19,52% - a megye legrosszabb ér téke) . 

A legsúlyosabb helyzetben az aprófalvak (6 tartozik ide) és a törpefalvak vannak a 

megyében (7-ről kell szólnunk e tekintetben), mind gazdasági, infrastrukturális, mind 

demográfiai tekintetben. Sokuk igen nagyszámú cigány népességnek a lakóhelye is egyben (pl. 

Magosliget, Nyírpilis, Kispalád, Olcsva). 

A korábban megfigyeltekhez hasonlóan az alacsony írni-olvasni tudási szintet még 

néhány speciális tényező befolyásolhatja, pl . valamilyen szociális in tézmény (ilyet találhatunk 

Kislétán: Egészségügyi Gyermekotthon és Szakosított Ot t i ion) . Negatív következményekkel 

j á rha t továbbá a kedveződen közlekedésföldrajzi helyzet, mint Kisléta, Encsencs, Nyírpilis 

estében. 

Viszonylag alacsony mutatóival elüt Szabolcs-Szatmár-Bereg többi területétől 

Nyíregyháza és tágabb körzete. Azon túl, hogy ez a vidék a megye legiparosodottabb területe 

és Nyíregyháza (méretéből is következő) pozitív kulturális, oktatási hatása is érvényesülni tud, 
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itt még egy fontos összetevője van a kedvezőbb képnek: a cigányság igen alacsony százalékban 

lakja a várost és környékét, részaránya it t a legalacsonyabb Szabolcsban. 

A megye városai nem mutatnak szélsőséges ér tékeket az analfabéták százalékos 

megoszlásában, 1-3% között szóródnak az értékek. Csenger 3,93%-os és Nyírbátor 3,86%-os 

arányszámát az it t élő alacsony képzettségű, hátrányos helyzetű cigány népesség és (az előbbi 

esetében) ha t á rmenü , perifériális pozíciója okozza. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

A megyében 36 olyan település található, ahol az analfabéták aránya szélsőségesen magas. 

Településkategóriák szerint elemezve, azt mondhatjuk, hogy a törpefalvaktól a közepes 

nagyságú községekig képviseltetve vannak a falvak, méghozzá eléggé kiegyensúlyozott 

mér tékben (8 törpefalu, 11 aprófalu, 9 kis község, 8 közepes község). 

A megyének két olyan területe van, ahol nem je l lemzőek a magas arányszámok, ezek a 

Mezőcsát-Miskolc-Kazincbarcika vonaltól Ny-ra eső zónában, illetve a Zempléni-hegység 

terüle tén helyezkednek el. Termeszed adottságaik nem emelik ki ezeket a vidékeket a megyei 

adagból (talán csak a Borsodi-Mezőség mutat valamivel kedvezőbb képet, de ez is csak 

mezőgazdasági szinten). Településszerkezetében, gazdasági muta tó iban sem mutat markáns 

eltérést, azonban van egy tényező, ami ezt a fajsúlyos terüled különbséget okozza. Jelesül az, 

hogy a most említett vidékeken a cigány etnikum részaránya meglehetősen alacsony, szemben 

a megye többi részével. E nélkül elég nehéz lenne belá tnunk, hogy pl . Bózsván (amely tipikus 

aprófalu) , miér t olyan alacsony az analfabétizmus ér téke (0,48%), holott természeti adottságai 

meglehetősen mostohák és például az ebben a tekintetben jóval kedvezőbb helyzetben lévő 

Körömé (kisközség) miér t viszonylag magas (9,79%). 

Az analfabétizmus tekintetében k iemelkedően hátrányos helyzetű területek Borsod-

Abaúj-Zemplén középső és Tisza-menti régióiban figyelhetők meg. Ez utóbbinál cigány 

lakosság je len lé tén túl m é g az is hozzájárulhat a kedveződen viszonyok kialakulásához, hogy a 

Bodrogköz K-i része egy tipikusan városhiányos, meghatározó fontosságú oktatási centrum 

nélküli övezet. A terület kimagaslóan gyenge értékei t Lácacséke (8,39%), Ricse (7,97%) és 

Tiszacsermelyt (9,46%) mutatói jellemzik. A cigányság nagyobb részaránya indukál ta Vilmány 

(6,86%), Beret (10,63%), Homrogd (6,7%), Kázsmárk (10,1%), Sóstófalva (6,32%), 

Alsódobsza (8,55%), Szendrőlád (12,15%), Csenyéte (22,29%- a megye legmagasabb ér téke) , 

Fulókércs (9,68%) és Fáj (9,3%) települések magas analfabétizmus értékeit. Nagyon sok, ebbe 

a csoportba tartozó településen az oktatási, művelődési intézményrendszer alulfejlett -

köszönhetően többek között a körzetesítésnek. A fiatal korszerkezet e l lenére ma nem 

üzemeltet óvodát Fáj, Fulókércs, Gadnak, de az iskola is hiányzik Csenyétéről, He rnádbűdrő l , 
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Béreiről, s a sori lehelne tovább folytatni. Akárcsak az ország többi részén, i t t is előfordulnak 

olyan települések, ahol az analfabétizmus ér tékeinek alacsony voltat egy-egy szociális 

intézmény léte alapvetően befolyásolja, pé ldaként említhetjük Borsodivánkát, Hejőbábát és 

Ricset. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legjelentősebb nemzet iség a szlovák. Azonban a 

szlovák etnikum je lenlé te és az analfabétizmus értékei közölt emlí tésre mél tó összefüggést 

nem lehet találni, ami pedig azt bizonyítja, hogy ebben az esetben más tényezők hatása jóval 

meghatározóbb lehet. Szlovák e tn ikumú település esetében egyaránt előfordul alacsony 

(Répáshuta 1,86%) és viszonylag magas (Komlóska 3,87%) arányszám is, illetve nincs nagy 

eltérés az adott környék kü lönböző nemzetiségű települései között. 

Heves megye 

Hevesben már jóval kedvezőbb a kép, különösen a már említet t hatvani és gyöngyösi régióban. 

Ez a terület ugyanis közlekedésföldrajzilag kedvezőbb helyzetben van (erre halad a 3-as főút és 

az M3-as autópálya), s m é g érződik a távolság e l lenére Budapest aktiváló hatása is. A megyében 

arányszámukat tekintve itt él a legkevesebb cigány, ámbátor Gyöngyös (Eger mellett) abszolút 

számokban az egyik legnagyobb értéket mutatja (arányaiban ez már nem olyan kiugró) . A 

többi területen az analfabéták részaránya általában alacsony ér tékeket mutat, 0-3% között 

je l lemző (pl. Egerszólát 1,43%, Feldebrő 1,32%, Mátraballa 0,69%), de egynéhány 

közbeékelődő település lerontja az összképet. Ezek tehát elszigetelten, szétszórtan oszlanak 

meg. Talán csak azt lehet kimutatni, hogy a megye középső és déli részén valamivel 

fajsúlyosabb a je lenlé tük (a 6%-nál magasabb, tehát kiugró arányszámokkal bíró települések 

közül 7-et itt találhatunk meg). E települések Szúcs kivételével (ez ugyanis aprófalu) mind, kis 

(Erk, Tarnabod), vagy közepes mére tű községek, úgy mint Bélapátfalva, Kerecsend, 

Tarnazsadány, Visonta. Ez azonban azért nem meglepő , mert Heves megyében a törpe- és 

aprófalvak egyáltalán nem jel lemzőek, annak el lenére , hogy településtextúrája sűrű (az összes 

település csupán 9,2%-a tartozik e két kategór iába) . Ebből adódóan analfabétizmusuk 

általában nem a szélsőséges demográfiai helyzet e redménye . 

A népesség számának alakulásában nincs jellegzetes tendencia, sem általánosságban, 

sem településkategóriákként (Erk és Tarnabod egyaránt kisközség, az előbbi lakossága 

csökken, az u tóbbié - ha kismértékben is - de n ő ) . Jól k imuta tható viszont a hevesi cigányság és 

a kiugró analfabétizmus közötti területi összefüggés. Példát keresve a fenti állításra, akkor elég 

csak Erkre, Kerecsendre, Szúcsra vagy Tarnabodra gondolni (ez utóbbi esetében súlyosbító 

körülmény a rossz közlekedés-földrajzi helyzet is). Tökéletes el lentéte viszont e tekintetben 

Kerecsend (a 3-as főút mentén , i t t van az Eger felé vezető leágazás). Nem kiugróan magas 
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értékekkel, de mégiscsak kiemelkedik a megye Tisza-menti régiója (pl. Kisköre 4,57%, 

Újlőrincfalva 5,31%, Sarud 3,7%), amely szintén a viszonylag nagyobb számú cigány lakosság 

je lenlé tének a következménye. 

Érdekes megfigyelnünk, hogy míg a Dél-Dunántúl kedveződen mutatókkal bíró sűrű 

településtextúrájú vidékein a mezőgazdaságban dolgoznak a legtöbben, addig itt a 

mezőgazdaság mellett hangsúlyos az ipar szerepe - sőt egyes területeken ez az ágazat a 

meghatározó (pl. Bélapátfalva, Visonta). Bélapátfalva 10,66%-os analfabétizmusa a 

legmagasabb a megyében. Némiképp é r the teden a dolog, ha az ipari foglalkoztatottak magas, 

a munkanélkül iség megyei ádagát messze alulmúló (alig 6%) értékeit, vagy a j ó 

infrastrukturális és közlekedési helyzetét vesszük figyelembe. A helyi gazdasági életben 

meghatá rozó foglalkoztató (cementgyár) m u n k a e r ő igényét, illetve a je len tős népességszám 

mellett 10-20% közötti (becslés) arányban je lenlévő cigányság iskolázottsági szintjét ismerve az 

értékek könnyebben ér te lmezhetők. A mutatókat tovább rontja a községben m ű k ö d ő szociális 

otthon is. 

Nógrád megye 

Nógrád megyében a legmagasabb analfabétizmust muta tó települések a térben meglehetősen 

szabálytalanul helyezkednek el. Kissé koncentrá l tabb a kép a Salgótarjántól Ny-ra eső 

település-sávban (Ludányhalászi 14,56%, Endrefalva 6,86%, Karancsság 7,45%, Sóshartyán 

7,04%, Nagybárkány 8,17%). Ennek oka itt elsősorban a cigány lakosság magas aránya, melyre 

példaként az e lőbb említett valamennyi falu felhozható. A megyének ez, a Börzsöny, a Cserhát 

északi lejtői és az országhatár által határolt része rosszul megközel í the tő , perifériális terüleüiek 

számít, ahol hagyományosan je lentős a cigányság népességen belüli részaránya. 

Nógrádo t is ér intet te a szocialista iparosítás (különösen Salgótarjánt), ami pedig 

munkaerő-szükségletet indukált . Ennek kielégítése végett az alacsony képzettségű emberekre 

(segéd- és betaní to t t munkára ) is szükség volt, s ezért növekedet t egyre a megye cigány 

népessége (persze ehhez a természetes szaporodás magas értékei is j e len tékeny m ó d o n 

hozzájárultak). 

A kimagaslóan kedveződen helyzetű kilenc település közül csupán ket tő az aprófalu 

(Márkháza és Szátok), a többi kis- (három ilyen van a megyében: Cserhátsurány, Nagybárkány, 

Sóshartyán), vagy közepes népességszámú község (Bércei, Endrefalva, Karancsság, 

Ludányhalászi - ez utóbbi j e l l emezhe tő a legrosszabb értékekkel: 14,56 % ) . Konklúzióként 

e lmondha tó , hogy az írástudadanság adagon felüli értékei - akárcsak Hevesben - nem 

magyarázhatóak pusztán a számában erősen megfogyatkozott, demográfiai je l lemzőiben is 
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átalakult népesség szélsőségek felé való elmozdulásával, hiszen sokuk lakossága éppenséggel 

növekvőben van. 

E falvak infrastrukturálisan átlagos helyzetűek, persze pozitív és negatív irányban is 

vannak szóródások. Kifejezetten j ók példáid Bércei mutatói , míg Endrefalváé legfeljebb ha 

átlagosnak nevezhetők (Bércei: vezetékes víz - 90%, gáz - 60%, telefon - 16%, kábeltévé - 65%, 

út - 100%, Endrefalva: vezetékes víz - 47%, telefon - 5%, út - 95%). Oktatási intézményeik 

jórészt m ű k ö d n e k mind a mai napig, egyedül Márkházán nem üzemel jelenleg általános 

iskola. Művelődési ház és könyvtár m i n d e n ü t t van, jó l lehe t szerepük a kultúra terjesztésében 

erősen behatárol t - a helyi önkormányza toknak jóval súlyosabb problémái vannak (pl. 

munkanélkül iség) , mint ezek támogatása, fejlesztése. Azt mondhatjuk tehát, hogy e 

tekintetben sokkal jobb helyzetben vannak, mint a tipikus aprófalvas vidékek, ahol számos 

helyen m é g a legelemibb oktatási, művelődési feltételek sem adottak. 

A rizsgált települések egyharmadában (3) valamilyen szociális, egészségügyi intézmény 

működik, amely betegei révén megemeli az analfabétizmus adott községre vonatkozó értékeit. 

Bérceiben a Bercelly-kúriában a Szociális Foglalkoztató Intézet, Cserhátsurányban a 

Gyógypedagógiai Nevelő Intézet, a ludányhalászi Ráday-kastélyban pedig Ápoló-Gondozó 

Otthon és Rehabilitációs Intézet található. Abban is hasonlí t a korábban tárgyalt Heves 

megyéhez, hogy itt sem lehet kimutami olyan je l legű összefüggést, amely valamely nemzetiség 

sajátos viszonyát je lezné az analfabétizmus irányában. A legnagyobb számú nemzetiség itt a 

szlovák (bár vannak németek is - p l . Berkenyén és Szendehelyen -, de számuk elenyésző). Az 

általuk lakott települések mutatói is elég j e len tős eltérést mutatnak (pl. Nézsa - 0,83 % és 

Ludányhalászi - 14,56 % ) , ami pedig azt bizonyítja, hogy nem a nemzetiségi hovatartozás az 

alapvető az analfabetizmus muta tó inak alakulásában. Sokkal inkább meghatározó az, hogy a 

megye nagy részét a hátrányos helyzetű peremterü le tek teszik k i . A foglalkoztatási 

körzett ípusokat felidézve kategorizálva a megyében , elmondhatjuk, hogy annak csupán a 

nyugati fele van viszonylag kedvező helyzetben (központi-rurális vagy központi-urbanizált) . Ez 

olyan dimenzióban is hat az analfabétizmusra, hogy a prosperá ló , élénk kapcsolatokat 

bonyolító területeken fokozottabban szükséges minimum az írni-olvasni tudás, ezért annak 

értéke logikus m ó d o n alacsonyabb. 

III. 2. 4. Összefoglalás 

A részletes területi elemzésből világosan kiderült , hogy ma hazánkban az analfabétizmus igen 

markáns területi különbségeket mutat. Kialakultak olyan régiók, amelyek az átlagosnál jóval 

hátrányosabb helyzetben vannak. Különösen a Dél-Dunántúl és a Dunától keletre eső 
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országrész az, amelyre ez a megállapítás vonatkozik. Az is egyértelmű, hogy ennek 

létrejöttében számos tényező együttesen, de kü lönböző m é r t é k b e n vett részt; vagyis 

lényegében egy komplex folyamattal van dolgunk. Ebből természetszerűleg az is következik, 

hogy vannak olyan faktorok, amelyek je lenlé te d ö n t ő lehet - ez pedig m ó d o t ad a tipizálásra. 

Azt mondhatjuk, hogy ma Magyarországon az analfabétizmus ér tékeinek az alakulását 

alapvetően a következő faktorok határozzák meg: szociális és egészségügyi intézményrendszer , 

demográfiai, etnikai, településszerkezeti je l lemzők, valamint a társadalmi-gazdasági helyzet. 

Természetesen ezek a tényezők kombinálódhatnak, egymás hatását erősíthetik, gyengíthetik. 

Ennek el lenére állítható, hogy bizonyos területekre egyik-másik jobban je l lemző, tehát térhez 

köthe tő . így pl . az első kategóriába tartozó települések különösen az Észak-Dunántúlon és a 

Dél-Alföldön jel lemzőek, míg a másik két kategória (általában együtt jelentkezik, bár vannak 

kivételek, mint pl . a Pécs vagy Kaposvár környezetében elhelyezkedő falvak egy része, ahol 

sokkal inkább a demográfiai, emikai, településszerkezeti adottságok a dominánsak) a Dél-

Dunán tú lon , az Északi-középhegység területén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 

Észrevehető, hogy a Dél-Dunántúlon a magas értékek sokkal nagyobb extremitást 

mutaüiak, mint az ország északkeleti részében. A különbség oka nem elsősorban gazdasági

társadalmi-etnikai je l lemzőkben keresendő, hanem magában a településszerkezetben, ami a 

negatív hatásokat tovább erősíti, ugyanis a Dél-Dunántúlon az apró- és törpefalvak száma 

sokkal megha tá rozóbb , mint az előbb említett másik régióban. 

Kirajzolódik az is, hogy Budapest és vidéke, valamint az Észak-Dunántúl gazdasági 

potenciálja révén csak kevésbé érintett az analfabétizmus kérdéskörében . Hasonló jövőbeli 

folyamatokkal számolva helyzetük tartós maradhat. 

Az analfabétizmus térbeliségének sorsa szempontjából az Alföld különösen érdekes 

lehet, ugyanis ha e terület j ó része tartósan hátrányos helyzetben marad, akkor ezen a téren is 

felerősödhetnek a szélsőségek. Előfordulhat, hogy létrejön a területi kapcsolat a két negatív 

pólus között az Alföldön keresztül. Ennek bizonyos jelei már ma is megvannak, mivel az Alföld 

alapvetően alacsony értékekkel j e l lemezhető területét sakktáblaszerűen felszabdalták a kisebb-

nagyobb mér tékben magasabb mutatókkal rende lkező települések. 
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III. 3. Magyarország iskolázottsági képe 

Jelen fejezetben a Magyarországi iskolázottsági térképét vázoljuk fel, illetve azt, hogy 

hazánkban milyen tendenciák jellemzik a 7 éven felüli lakosság iskolázottsági helyzetét. Az 

iskolázottsági szintet a KSH adatbázisában korcsoportos bontásban megadott elvégzett 

osztályszám értékeit egyszerű középérték-számítással adagos elvégzett osztály-számmá 

alakíthatjuk. Az adagosán elvégzett osztályokat megfelelő ábrázolási kategóriákkal társítva 

he te rogén térszerkezetű kép tárul elénk. Ennek a változatos iskolázottsági té rképnek az 

elemzésére csak a magyarországi iskolarendszer bemutatása után kerülhet sor. Ezután 

magának az iskolázottságnak a kérdéskörét , illetve az azt kialakító és befolyásoló tényezőket 

vesszük az elemzés tárgyául. A térkép által e lénk tárt térszerkezet általános érvényű 

következtetésekre ad lehetőségeket, majd a regionális, a térségi és a megyei elemzés alapján 

bemutatom az egyes településeken tapasztalható értékszámok kialakító tényezőit, külön 

kitérve a két szélsőértéket képviselő csoportba tartozó településekre. 

I I I . 3. 1. A magyarországi iskolarendszer fejlődése és jelenlegi szerkezet 

A magyarság körében már az államalapítás előtt is folyt oktatás, nevelés, de az első m ű k ö d ő 

iskola a 996-ban a mai P a n n o n h a l m á n alapított bencés kolostor keretei között szerveződött. A 

már m ű k ö d ő pannonhalmi kolostori iskoláról az első írásos emlékek a X I . század elejéről 

származnak. Az 1020-as, 1030-as években az érseki és püspöki központokhoz kapcsolódóan 

már számos káptalani iskola működö t t (esztergomi, székesfehérvári, Csanádi káptalani iskola). 

Hazánkban tehát már a X I . század folyamán kialakult a kolostori, káptalani és plébániai 

iskolák hálózata, tananyaga és szervezete, pedagógus-személyzete. 1367-ben - követve a nyugat

európai államokat - hazánkban is megalakult az első egyetem Pécsett. Még ugyanebben a 

században, 1395-ben megnyílt az óbudai egyetem, amely azonban a XV. század második 

évtizedében valószínűleg meg is szűnt. A XV. század elejére a káptalani iskolák hálózata alkotta 

a magyar iskolarendszer gerincét . A kolostori iskolák je lentősége - néhány kivételtől eltekintve 

- visszaszorult, kiszélesedett viszont a plébániai irányításúak hálózata, megjelentek a városi

plébániai tanintézetek is. Ezek megjelenésével az addig je l l emző klerikus-nevelés mellett 

elindult a városi polgárság nem egyházi célzatú oktatása is. A X V I . század elején hazánk j ó 

néhány városában működö t t hagyományos vagy humanista városi-plébániai iskola (Buda, Pest, 

Sopron, Pápa, Miskolc, Szeged, Debrecen, Sárospatak). A X V I . században ezen iskolák nagy 

része - a töröktől megkímélt területen - protestáns vezetés alá került. 

Kardinális pon tkén t eml í the tő hazánk oktatás tör ténetében az 1560-as nagyszombati 
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zsinat, amely Magyarországon elsőként hozott rendeletet népiskolák létesítéséről. A XVI-XV1I. 

század fordulóján a hazai iskolahálózat törzsét a protestáns háromtagozatos iskolák (a későbbi 

kollégiumok és l íceumok) alkották, közülük is kiemelkedett a debreceni és a sárospataki 

református tanoda. A katolikusok hasonló t ípusú tanintézményei közül a győri 

háromtagozatos iskola eme lhe tő k i . A X V I I . század folyamán sorra nyíltak református és 

katolikus iskolák az országban, illetve megkezdődöt t a korábbiak bővítése és középszintű 

oktatási in tézménnyé, illetve g imnáziummá fejlesztése. Az 1670-es évektől az állami hatóságok 

adminisztratív eszközökkel korlátozták a protestáns papok tevékenységét, így számos iskola 

kényszerült időlegesen beszünteüi i vagy korlátozni működésé t . A török kiűzése után a 

hódoltsági területeken is megindult az iskolák szervezése mind a katolikusok, mind a 

protestánsok részéről. A X V I I I . század elejére kialakult az egyházi népiskolák hálózata, s 

tovább erősödtek - mint regionális csomópontok - a szabad királyi városok, valamint a nagyobb 

mezővárosok katolikus és protestáns népiskolái. A X V I I I . század során tovább folyt az egyházi 

iskolák létesítése, főként a g imnáziumok száma gyarapodott gyors ü t emben (Veszprém, 

Kecskemét, Szentes, Székesfehérvár, Békés, Tokaj, Mosonmagyaróvár, Baja). 1764-ben jött 

létre a Tanügyi Bizottság, amely a magyar közoktatásügy tö r téne tében az első, világi elnök 

vezetése alatt álló tanügyi irányító testület volt, s illetékessége az összes hazai iskolára -

felekezettől függedenül - kiterjedt. A X V I I I . század második felében tovább folytatódtak az 

iskolaalapítások, megnyitotta kapuit többek között a jászapáti , a szombathelyi és a keszthelyi 

katolikus gimnázium. 

1777-ben adta ki Mária Terézia a Rado Educationis néven közismert tanügyi reform

dokumentumot, amely a magyar oktatásügyre is j e len tős hatást gyakorolt. A Helytartótanács 

1806. évi rendelete a falvak és mezővárosok 6 éves korú gyermekei számára kötelezővé tette a 

népiskolai tanulmányokat , befejezésüket 12 éves korig irányozta elő. Az 1806-os I I . Rado 

Educationis előírásai lényegében 1850-ig érvényesültek a hazai iskolákban. A népoktatás újbóli 

átszervezésére 1845-ben került sor, amikor is a meglevő népiskolákat ötosztályossá alakították, 

s az alsó elemi iskola két osztályát a 6-12 éves gyerekek számára kötelezővé tették. E népiskola

szervezet lényegében az 1860-as évekig változadanul élt tovább, maga a rendelet 1868-ig volt 

érvényben. Az 1868. évi 38. törvény - az első hazai tanügyi törvény - rendelkezett a korábbi 

népiskolák hatosztályos elemi iskolává való átszervezéséről és az i smédő iskolák bevezetéséről. 

Elrendelte a tankötelezettséget: minden gyermek köteles 6 és 12 éves kora között elemi 

iskolába, 12 és 15 éves kora között ismédőiskolába j á rn i . 1896-ban kezdődöt t meg a magyar 

közoktatási kormányzat iskolaépítési tett a milleneum alkalmából: öt év alatt 1000 állami 

népiskola építését tervezték. 

Újabb gyökeres változásokra az 1920-as években került sor a hazai oktatásügyben. Ezen 
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időszak döntései már elemzésünk szempontjából is kulcsfontosságú szereppel bírnak. Az 1921. 

évi 30. törvény ér te lmében minden 6. életévét betöl töt t gyermek 9 éven át nyilvános 

oktatásban kell, hogy részesüljön. Ugyanezt a tankötelezettséget írta e lő az 1922. évi 12. és az 

1926. évi 7. törvény is. 1928-ban a tankötelezettséget az eddigi 6-12 éves köz helyett 6-14 éves 

korig írták elő, amelyre még két éves továbbképző iskola következett, így a tankötelezettség 16 

éves korig tolódot t ki . 1940-től m i n d e n ü t t kötelezővé vált a 8 osztályos népiskola 

megszervezése, a korábbi hatosztályos iskolák nyolc osztályosra való bővítése. A 

tankötelezettség ekkor 6 éves kortól kilenc éven áttartott, de másképpen tettek eleget 

tankötelezettségüknek azok, akik 10 éves korukban, polgári iskolában vagy gimnáziumban 

folytatták tanulmányaikat. 1945 és 1948 között fokozatosan kiépültek hazánkban a 8 osztályos 

általános iskolák, valamint a korábbiakkal e l lentétben immár 4 osztályos középiskolák. 1948-

ban került sor a nem állami iskolák államosítására, amely intézkedés következtében számos 

nagy múl tú egyházi iskola veszített vonzerejéből, vagy eseüeg teljesen meg is szűnt. 1949-ben 

egységes szervezetbe kapcsolták az ipari szakmunkásképzést, a 14-17 éves fiatalok számára ipari 

iskolákat (szakmunkásképző intézeteket) szerveztek. Az 1950-es évek végén taní tóképző 

főiskolákkal, az 1960-as években pedig számos gimnázium alakulásával bővült látványosan a 

hazai oktatási infrastruktúra. Az 1970-es évek során vált egyre je l l emzőbbé a szocialista 

körzetesítés, melynek során számos - többségében falusi - iskola integrálódott egy nagyobb 

település oktatási in tézményének (óvoda, iskola) oltalma alá, vagy szüntette be teljesen a 

működésé t (KOZMA T. 1987). Az 1980-as évek első felében néhány helyen már megindult ezen 

iskolák, visszakörzetesítse, de nagy részük csak az 1990-es években önállósulhatott újra. Az 

1980-as évek végétől ismét megindult egyes gimnáziumok 6, illetve 8 osztályos iskolává 

szerveződése, de ez a célzat igazán csak a 90-es években teljesedett k i . Az 1990-es évtized során 

újra lehetőség nyílt felekezeti iskolák szervezésére, s ezek megalakulása je lentősen bővítette a 

hazai oktatási intézmények számát. Megszületett a Nemzeti Alaptanterv, amelynek 

bevezetésére 1998. szeptemberében kerül sor az általános iskolák 1 . és 7. osztályában. A 

tankötelezettség tekintetében pedig továbbra is a 6-16 éves korig tartó kötelezettség érvényes. 

A legutóbbi időszak oktatáspolitikai koncepciója ismételten a 8+4 osztályos képzési rendszert 

preferálja (MÉSZÁROSI. 1996). 

I I I . 3. 2. Az iskolázottság kérdésköre, meghatározó tényezői 

Egy nemzet kulturális szintjének, a lakosság műveltségi színvonalának fontos mutatója az 

iskolázottság és az iskolázatlanság vizsgálata és jel lemzése. Egy ország lakóinak iskolázottsági 

foka jó l j e l l emezhe tő a 7 éven felüli népesség által elvégzett osztályok számával, illetve a 
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különböző iskolatípusokban végzettek számának és arányának bemutatásával. A népesség 

műveltségi fokát meghatározó és j e l l emző tényezők közül azonban csak egyetlen muta tó az egy 

lakosra számított elvégzett osztályok száma. Ilyen vizsgálatokat természetesen csak a 7 év feletti 

lakosság kö rében végezhetünk, hiszen a fiatalabb korosztályok m é g nem kezdték meg iskolai 

tanulmányaikat. Csakúgy, mint a műveltségi szint esetében, az elvégzett osztályok tekintetében 

is számos befolyásoló tényező figyelembe vételével végezhetünk elemzéseket. „Az iskolázottság 

és iskolázadanság az ország terüle tén szorosan kötődik a települések általános fejlettségéhez, 

földrajzi elhelyezkedésükhöz, infrastrukturális, közösségi és egyéb ellátottságukhoz, 

társadalmi-kulturális hagyományaikhoz és gazdasági-társadalmi fejlődésük távlataihoz" 

(FORRAY R. K. - KOZMA T. 1986). Szoros összefüggés muta tha tó ki a lakosság etnikai, vallási 

tagozódása és az elvégzett osztályok száma között. Nyilvánvalóan lényeges eltérések lesznek a 

települések között annak függvényében, hogy lakosságán belül az egyes etnikumok milyen 

arányban vannak jelen. A legrosszabb mulatókkal rende lkező települések között találjuk 

azokat, amelyek lakosságának nagy része a roma etnikumhoz tartozik. Természetesen a 

cigányok nagy arányú megjelenése az adott település lakosságán belül nem egyformán 

érvényes minden településkategóriára. A legsúlyosabb gondokkal az amúgy is többnyire 

hátrányos helyzetben lévő törpe- és aprófalvak, illetve kisközségek küzdenek. Egy város, vagy 

egy nagy lélekszámxi község esetében a cigányok nagyarányú je lenlé téből fakadó negatív 

pozíciót szinte minden esetben ellensúlyozza a lakosság többi részének magasabb 

iskolázottsági foka. Ugyancsak fontos befolyásoló tényezőként eml í the tő az elvégzeit osztályok 

vizsgálatánál a lakosság demográfiai szerkezete, korösszetétele is, hiszen más-más mutatókat 

kapunk egy fiatal, illetve egy idős korstruktúrával rendelkező település esetében. Ez elsősorban 

abból fakad, hogy az idős, 60-70 éven felüli lakosság körében nem volt általános még az elemi 

iskola elvégzése sem, hiszen többségük - falusi településeken élve - már gyermekkorában 

munkába kényszerült állni, a későbbiekben pedig már sem alkalma, sem kedve nem volt 

ahhoz, hogy valamiféle tanulmányokat folytasson. Ebből fakadóan az idős korstruktúrával 

rendelkező településeink szinte kivétel nélkül az agrár térségekben találhatók, s je lentős 

részüket nagy mér t ékű elvándorlás is sújtja. 

Az elvégzett osztályok számát nagymér tékben befolyásolja az adott település gazdasági 

helyzete és lakóinak gazdasági cselekvési kedve és foglalkozási szerkezete is. Lényeges eltérések 

mutatkoznak egy kiemelkedően, vagy közepesen fejlett terület, illetve egy - esedeg több 

szempontból is - hátrányos helyzetben lévő terület között. Ezen térségek elmaradottsága több 

tényezőből (kedveződen természetföldrajzi adottságok, fejleden városhálózat, rossz 

közlekedésföldrajzi helyzet, munkaalkalmak hiánya, infrastruktúra fejledensége, stb.) fakad, s 

ezek újabb, a vizsgált mutató alakulását nagy mér tékben befolyásoló körülményeket (öregedő 
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korszerkezet, elvándorlás, fogyó népesség) indukálnak. Élesen kiütköznek a különbségek egy 

fejlett iparral rendelkező település, illetve régió és egy alapvetően agrártevékenységre 

berendezkedett település vagy térség között. A lakosság foglalkozási szerkezete ugyancsak 

jelentős differenciáló tényező a vizsgált kérdésben. Más adatok je l lemzők egy olyan 

településre, ahol az aktív népesség je lentős része az iparban, illetve a tercier szektorban 

dolgozik és más mutatókat indukál az adott településen az agrárszektorban dolgozók 

dominanciája. A lakosság foglalkozási szerkezete azonban nem tükrözi híven egy adott 

település gazdasági fejlettségét, hiszen az iparban, illetve a tercier szektorban dolgozók magas 

aránya nem feltédenül jelend azt, hogy ezek az emberek lakóhelyükön találnak 

munkalehetőséget . Ezért az elvégzett osztályok vizsgálatánál figyelembe kell vennünk a belső 

migrációs folyamatokat, az ingázás irányát és intenzitását. A migráció emellett je lentősen 

befolyásolja a lakosság számát és korstruktúráját is. Ugyancsak fontos szerepet tölt be a vizsgált 

mutatók kialakításában az adott település közigazgatási szerepköre, illetve funkciója is 

(TRÓCSÁNYI A. - WlLHELM Z. 1996). A megyeszékhelyek és a nagyvárosok kivétel nélkül magas 

mutatókkal rendelkeznek, a városi rangú települések többsége is a magasabb értékekkel 

je l lemezhető . A községek és falvak d ö n t ő többségének mutatói viszont az alacsonyabb 

kategóriákba tartoznak. A települések vonzásköre, a te lepüléshierarchiában elfoglalt helye 

szintén je lentős befolyással hat az elvégzett osztályok számának alakulásában. Az országos 

szinten kiemelkedő, vagy regionális szinten meghatározó oktatási, kulturális és egészségügyi 

funkcióval rende lkező települések mutatói je lentős részben a magasabb kategóriákba 

tartoznak (pl. iskolavárosok). Nem csak a városok és községek közötd különbségek mutathatók 

k i , hanem az egyes településkategóriákon belül is találunk eltéréseket. A szocializmus 

időszakában az erőltetett iparosítás gócpontjaivá vált új, vagy régebbi ipari múlttal rendelkező 

városok mutatója sok esetben meghaladja a je lentős iskolavárosi múlttal, hagyományokkal 

rendelkező települések adatait. Kimutatható a különbség a régóta városi ranggal rendelkező 

települések és az utóbbi két évdzedben várossá nyilvánított települések között is az előbbiek 

javára. Ugyancsak változó adatokat indukál egy adott település esetében a bel- és külterületi 

népesség e l térő aránya. Fontos szerepet kapnak az elvégzett osztályok mutatójának 

alakulásában az adott település lakóinak régmúl tban gyökerező hagyományai is. Ugyancsak 

jelentős befolyásoló tényező az illető település természetföldrajzi adottságainak összessége, 

amely befolyásolja a lakosság létszámát, foglalkozási szerkezetét, korstruktúráját, sőt kulturális 

és műveltségi igényeit is. A közlekedésföldrajzi helyzet ugyancsak kedvezően vagy 

kedvezőtlenül befolyásolhatja a vizsgált muta tó alakulását. Kiemelkedően fontos szerepet 

játszik az elvégzett osztályok számának alakulásában a települések infrastrukturális ellátottsága, 

ezen belül is a h u m á n infrastruktúra (óvoda, általános iskola, középiskola, esedeg felsőoktatási 
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intézmény) megléte , illetve részleges vagy teljes hiánya. Ebből a szempontból legrosszabb 

helyzetben törpe- és aprófalvaink vannak, hiszen je lentős részük nem rendelkezik alapfokú 

oktatási intézménnyel , némelyikük m é g óvodával sem. Nem evidencia azonban az alapellátás 

és a lakóhely népességszámának összefüggése: nagyságrendileg azonos lélekszámú 

településeken egymástól igen el térő intézményi ellátottságot találunk (FORRAY R. K. - KOZMA 

T. 1986). Ennek okai nagyrészt a szocialista időszakban végrehajtott nagymértékű 

körzetesítésben rejlenek, amelynek számos település általános iskolája áldozatul esett. 

Fel tédenül említést kell t ennünk arról is, hogy a m u n k a e r ő iránti igény is nagy 

mér tékben befolyásolhatja a vizsgált muta tó alakulását (LÁSZLÓ GY. 1995). Eddig 

tu la jdonképpen csak a kínaiad oldal hatótényezőit vizsgáltuk, de a kereslet ugyanilyen fontos 

mozga tórugóként jelentkezik. 

Összefoglalva az iskolázottság, illetve az elvégzett osztályok számát befolyásoló 

tényezőket, az alábbi ha tásmechanizmusokat vázolhatjuk fel: 

Az adott város vagy község természetföldrajzi környezete és közlekedésföldrajzi 

helyzete j e l en tősen befolyásolják a település oktatási infrastruktúrával való ellátottságát, 

korszerkezetét, s ezáltal gazdasági potenciálját, foglalkozási szerkezetét is. A település 

gazdasági szerepköre , funkciói és emikai viszonyai szintén kihatnak a korszerkezetre. 

Ezenkívül a munkaerőpiac i kereslet és kínálat viszonya is d ö n t ő je lentőségű. Mindezen 

tényezők együttes szerepe alakítja, formálja az elemzésben vizsgált muta tó értékét. 
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I I I . 3. 3. Területi elemzések 

I I I . 3. 3. 1. Altalános megfigyelések és következtetések 

Az elemzéshez segítséget nyújtó térkép (6. ábra) vizsgálatakor első pillantásra j ónéhány 

szembeötlő megállapítást tehetünk. Az elvégzett osztályok számát - az adott településre 

vonatkozó számított é r téknek megfelelően - je lö lő alakzatok elhelyezkedését vizsgálva 

elmondhatjuk, hogy az egyes kategóriákba tartozó települések az ország területén 

szigetszerűen elhelyezkedve találhatók, mindössze néhány térségben alkotnak kisebb-nagyobb 

összefüggő gócokat. Az egyes értékekhez tartozó településeket vizsgálva leginkább a 

legmagasabb mutatóval rende lkező települések elhelyezkedése szembeödő . E 10 feletti 

értékkel j e l l emezhe tő csoportba hazánknak mindössze 50 települése tartozik, s ennek több, 

mint 70%-a (36 település) városi jogállású. Elhelyezkedésüket tekintve megál lapí tható, hogy 

többnyire magányos szigetként kiemelkedve találhatók meg az országban, kisebb összefüggő 

csoportot mindössze Budapesttől nyugatra - mint a fővárosi agglomeráció ér telmiségének és az 

1990-es évek befektetőinek szuburbanizációs folyamatának kézzelfogható eredményei -

alkotnak (Solymár, Nagykovácsi, Budakeszi, Budaörs) . Emellett öt alkalommal találkozhatunk 

azzal az esettel, hogy két szomszédos település mutat 10 feletti ér téket (Esztergom és Dorog, 

Győr és Kisbajcs, Szombathely és Gencsapáti, Kaposvár és Taszár, valamint Kazincbarcika és 

Nagybarca). Megfigyelhető továbbá az is, hogy megyeszékhelyeink d ö n t ő többsége is a 

legmagasabb kategóriába tartozik, csak Kecskemét, Békéscsaba, Salgótarján és Tatabánya 

marad el a 10-es értéktől. További há rom, megyeszékhelyi státusszal nem rende lkező megyei 

jogú városunk (Hódmezővásárhely, Nagykanizsa és Dunaújváros) közül csak egy 

(Dunaújváros) tartozik a legmagasabb kategóriába. Szembetűnő továbbá az is, hogy Budapest 

sem tartozik ebbe a kategóriába (ez elsősorban a főváros lakosságának erős 

differenciáltságával, heterogenitásával magyarázható. A 10 feletti kategóriába tartozó 

települések elhelyezkedésében halvány tendencia figyelhető meg annyiban, miszerint e 

települések néhány, viszonylag markánsan kirajzolható vonal m e n t é n fekszenek. Ilyen 

tengelyként ér telmezhetjük a Duna vonalát, illetve azt a délnyugat-északkelet irányú sávot, 

amely az ország egyik legfontosabb nehézipari tengelyére illeszkedik. 

A té rképre tekintve sokkal kevésbé fel tűnő a legalacsonyabb, 7 alatti ér téket képviselő 

kategóriába tartozó települések elhelyezkedése. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy ezek 

többnyire hazánk törpe-, illetve aprófalvas régióiban helyezkednek el, lakosságszámuk alapján 

maguk is törpe- vagy aprófalvaknak, esedeg kisközségeknek számítanak. Számuk (58) kevéssel 

haladja meg a legmagasabb kategóriába tartozó települések számát. Ugyanakkor szembeödő 

az is, hogy amíg az u tóbbiba tartozó települések nagyvárosokhoz, ilierve gazdaságilag fejlett 

régiókhoz kötődnek , addig előbbiek szinte kivétel nélkül hazánk hátrányos helyzetű 
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térségeiben fekszenek. A két szélsőértéket képviselő kategória részletesebb elemzésére a 

későbbiekben té rünk vissza. 

A területi kép elemzésekor megállapíthatjuk, hogy nem csak e két kategóriába tartozó 

településeink nem alkotnak összefüggő területeket, de a többi kategóriába tartozók sem. Az 

előzőekkel e l lenté tben azonban itt több kisebb-nagyobb tömörülés k imuta tha tó . Viszonylag 

összefüggő sávot találunk a második kategóriába sorolható települések körében a Balaton 

északi és déli partján, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye északi részén, 

Budapest tágabb környezetében, valamint az Alföld középső és délkeled régióiban. Viszonylag 

nagyobb, szigetszerűen összefüggő sávban nyomozható a harmadik kategóriába tartozó 

települések sora a Balaton keled partjától Szolnok irányába húzot t vonal men tén , Békés megye 

nyugad és középső részén, valamint Debrecen és Nyíregyháza térségében. A negyedik 

kategória települései nagy számban fordulnak e lő Bács-Kiskun megye területén, Békés megye 

északi és Hajdú-Bihar és Somogy megye déli részein, illetve kisebb területen Szabóics-Szatmár-

Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Nógrád megyékben. Az ötödik kategória települései 

viszonylag összefüggő területeket alkotnak Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye perem területein, Hajdú-Bihar megye keled, Jász-Nagykun-

Szolnok megye északi és Heves megye déli részén, valamint Tolna és Somogy megyékben. 

Az ország egész területét vizsgálva megállapí tható, hogy a Dunától nyugatra és keletre 

eső országrészek között je lentős eltérés mutatkozik, hiszen a nyugatra fekvő területek 

magasabb iskolázottsági fokukkal tűnnek ki . Ezt az eltérést elsősorban az észak- és északnyugat

dunántú l i területek magasabb mutatói indukálják. Ez utóbbi megállapítás rámuta t arra is, 

hogy a Dunán tú l területe sem mutat egységes képet . A Zalaegerszeg - Balatonföldvár -

Dunaújváros vonaltól északra eső területeknek a vizsgált kérdésben mér t fejlettsége jóval 

meghaladja az ettől a vonaltól délre eső településekét. Ez elsősorban a déli területek aprófalvas 

régiói alacsony muta tó inak és az Észak-Dunántúl magas ér tékeinek el lentétéből fakad. Az 

Alföld és az Északi-középhegység településeit vizsgálva viszonylagos egyensúly mutatkozik a két 

térség között, bár némi arányeltolódás é rezhető a déli területek javára, elsősorban az Alföld 

középső és délkeled területeinek befolyásoló hatása következtében. Az Északi-középhegység 

területén is találunk ugyan magas értékekkel b í ró területeket , de ezek pozitív hatását erősen 

lerontja Borsod-Abaúj-Zemplén megye aprófalvainak rendkívül gyenge mutatója. Hasonló 

tendencia érvényesül az Alföldön is Szabolcs-Szaünár-Bereg és Bács-Kiskun megye jónéhány 

településének kedveződen mutatója miatt, de ezek negatív hatása nem olyan markáns , mint az 

északi országrészben. 

A fentieket megvizsgálva szembetűnő, hogy a legkedvezőbb mutatókkal rendelkező 

területek országon belüli elhelyezkedése egy széles, északnyugat-délkeleti sáv men tén 
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nyomozható, s ezen belül is a legfejlettebb térségnek az észak-dunántúli országrész Duna

m e n ü területei tekinthetők. Ugyanakkor a legféjiedenebb területeket a Dél-Dunántúl déli és 

délnyugad részein, az Alföld nyugati, északi és északkeleti területein, valamint Borsod-Abaúj-

Zemplén megye aprófalvas térségeiben találjuk, egy viszonylag összefüggő délnyugat-

északkeled tengely mentén . 

I I I . 3. 3. 2. Regionális sajátosságok 

Az új nagytérségi felosztás alapján hazánk területét hét régióra oszthatjuk fel. A Nyugat-

Dunántú l Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala, a Dél-Dunántúl Somogy, Baranya és Tolna, a 

Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér, Közép-Magyarország Pest, Észak-

Magyarország Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves, az Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-

Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok, míg a Dél-Alföld Bács-Kiskun, Csongrád és Békés 

megyéket foglalja magába. Az egyes régiók iskolázottsági szintje nagymértékben függ 

maguknak a nagytérségeknek az általános fejlettségétől, valamint az egyes megyék adagos 

iskolázottsági fokától. Ez alapján a legkedvezőbb a helyzet a közép-dunántúl i régióban, ahol 

Komárom-Esztergom megye országos szinten is kiemelkedően magas iskolázottsági fokával 

tűnik k i , de a másik két megye is viszonylag j ó mutatókkal rendelkezik. Nyugat-Dunántúl 

területének kétarcúsága Győr-Moson-Sopron és Észak-Vas viszonylagos fejlettségének, illetve 

Dél-Vas és Zala megye viszonylagos fejledenségének kettősségéből fakad. Ezzel szemben a Dél-

Dunántúl területe már átlagosan is sokkal rosszabb mutatókkal j e l l emezhe tő , amely a dél-zalai 

aprófalvas térségekkel rokoní tha tó településstruktúrából e redez te the tő . Közép-Magyarország 

térsége Pest megyét és Budapestet foglalja magába, ezért adagosán magas mutatói érthetők, 

bár i t t is vannak alacsony értékekkel j e l l emezhe tő kisebb-nagyobb összefüggő területek. Az 

észak-magyarországi térség a nyugat-dunántúl ihoz hasonló kétarcúságot mutat, bár ebben az 

esetben a magasabb jelzőszámokat muta tó térségek szigetszerűen helyezkednek el (Közép-

Borsod, Nógrád és Heves megye egyes területei) . Ugyanakkor az alacsony mutatójú területek 

általában a perifériákon helyezkednek el. Az Észak-Alföld terüle tén a dél-dunántúl ihoz 

hasonló vonások fedezhetők fel a magas értékek szigetszerű elhelyezkedésében, míg az 

alacsony mutatójú terviletek többnyire itt is a perifériákra szorulnak. A Dél-Alföld ugyancsak 

kettős arculatú, hiszen nyugati, nagyobbik részét alacsonyabb, míg keleti, délkeleti területeit 

magasabb értékek jellemzik. Láthatjuk tehát, hogy az egyes nagytérségek jel lemzői 

meglehetősen he terogén m ó d o n alakulnak, így általános jel lemzésük eléggé nehéz . Sokkal 

világosabb képet kapunk, ha e viszonylag nagy kiterjedésű régiókat kisebb részekre bontva 

vizsgáljuk meg. 
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I I I . 3. 3. 3. Térségi jellemzők és különbségek 

Részletesen megvizsgálva az egyes területek jel lemzőit , a következő megállapításokat tehetjük: 

Budapestet és környékét országos viszonylatban magas muta tók jellemzik, amelyek 

elsősorban a főváros szellemi, kulturális, művészed és nem utolsó sorban gazdasági 

potenciáljából fakadnak. A térségen belül a legnagyobb ér tékeket mégsem Budapesten, 

hanem a főváros körül gyűrűszerűén elhelyezkedő településeken találjuk. Közülük is 

kiemelkedik a Solymár-Nagykovácsi-Budakeszi-Budaörs-Diósd - tengely, valamint Gödöl lő és 

Vác térsége. 

Országos viszonylatban szintén magas mutatókkal j e l l emezhe tő az észak-dunántúli 

térség, különösen Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyék északi része. A terület 

vizsgált kérdésben mutatkozó fejlettségének okai közül fel tédenül ki kell emelni a Duna-menü 

ipari tengely szerepét. A térség kulcstelepüléseiben (Esztergom, Dorog, Tatabánya, 

Nyergesújfalu, Almásfüzitő, Komárom, Győr) megtelepedett iparágak által vonzott 

szakképzett, illetve magasan kvalifikált m u n k a e r ő je lentős m é r t é k b e n hozzájárult a mutatók 

magas ér tékének kialakításához. Emellett j e len tős szerepe van a térségben azoknak a 

településeknek, amelyek oktatási-kulturális szerepkörüket tekintve országos viszonylatban is 

k iemelkedő helyet foglalnak el (Esztergom, Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron). 

Az e területtől délre elhelyezkedő térségben, amely jó l illeszkedik a Dunántúli

középhegység területén kialakult ipari sávra, szintén viszonylag magas mutatókkal 

találkozhatunk. Ennek okai elsősorban - a Duna-menü ipari tengelyhez hasonlóan - az ipar 

vonzó és munkahe ly te remtő hatására i t t letelepedett szakképzett m u n k a e r ő iskolázottsági 

mutatóiban kereshetők. Ebbe a kategóriába sorolható Tapolca, Veszprém és környéke, Ajka, 

Oroszlány, Székesfehérvár, sőt a területi elv figyelmen kívül hagyásával Dunaújváros is. 

Ugyanakkor találhatunk it t olyan iparosodott településeket is, amelyeket viszont meglehetősen 

alacsony értékek jellemeznek. E települések (főként falvak) gazdasági szerkezetében a 

kitermelőipar, a bányászat dominál t , amelynek kevésbé volt, illetve van szüksége szakképzett 

munkae rő re . E települések sorába tartozik Szőc, Fenyőfő és Gánt is. Szintén je len tős szerepe 

van a mutatók ér tékének alakításában a térségben található olyan oktatási-kulturális 

központoknak is, mint Pápa, Veszprém vagy Székesfehérvár. 

Szintén magas értékekkel j e l l emezhe tő térségnek számít a Balaton északi és déli 

partján elhelyezkedő településcsoport is. Viszonylagos fejlettségüket e települések a lakosság 

foglalkozási szerkezetében dominá ló tercier ágazatok indukáló hatásának köszönhetik, hiszen 

e tevékenységek megfelelő színvonalú művelése e lengedhe tedenü l szükségessé teszi valamiféle 

kereskedelmi vagy vendéglátóipari ismeret, illetve képesítés megszerzését. A Balaton-part 

településeinek zöme ennek megfelelően a legmagasabb értékekkel j e l l emezhe tő két 
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kategóriába tartozik, közülük is kiemelkedik Keszthely, Hévíz, Zánka, Balatonfüred, Siófok és 

Balatonföldvár. Az üdültetéshez és vendéglátáshoz kapcsolódó tevékenységen kívül itt is fontos 

szerepet kap egyes települések k iemelkedő oktatási-kulturális és egészségügyi funkciója 

(Keszthely, Balatonfüred). 

A nyugat-dunántúli térség településeinek mutatói az előzőekhez képest sokkal 

differenciáltabb képet mutatnak. Az északi területek jóval több olyan települést találunk, 

amelyek az első há rom kategória valamelyikébe tartoznak, míg a dél-zalai térségre általában a 

8,5 alatd értékek a jel lemzők. Ez elsősorban a Vas megyei területek viszonylagos fejlettségéből, 

valamint a déli területekre je l lemző aprófalvas településstruktúrából és ennek minden 

hátrányából (öregedés, elvándorlás) fakad. A térségen belül is kitűnik magas mutatóival 

Szombathely és környéke, az osztrák határ menti területek, Vas megye keled része, valamint 

Zalaegerszeg és Nagykanizsa környéke. A leggyengébb muta tók elsősorban Zala megye déli és 

délkeled részén jel lemzők. A térség k iemelkedő központjai Szombathely, Zalaegerszeg, 

Nagykanizsa és Kőszeg, utóbbi je lentős iskolavárosi múltjának és szerepkörének köszönhetően. 

A dél-dunántúli térség sokban hasonlít az imént tárgyalt dél-zalai területekre. Ezt az 

országrészt is alapvetően aprófalvas településstruktúra jellemzi, a községek nagy része az 

elvándorlás és az öregedés problémájával küzd. Tovább nehezúi helyzetüket a cigány lakosság 

nagyarányú je lenlé te , amely etnikum adag alatd iskolázottsági mutatói nagymértékben rontják 

azon települések adatait is, ahol aránytik az összlakosságon belül kevésbé számottevő. E 

területen találhatjuk az országban a legnagyobb anomáliákat , hiszen itt található a 

legmagasabb (Taszár - 11,14) és a legalacsonyabb (Drávatamási - 5,04) értékkel bíró település 

hazánkban. A két Somogy megyei községben kialakult muta tók okaira a későbbiekben még 

visszatérek. A térség k iemelkedő központja Pécs, amely magas értékeit közigazgatási 

szerepköréből fakadó adottságainak, illetve országos j e l en tőségű oktatási, kulturális és 

egészségügyi szerepének köszönheti . Ugyancsak 10 feletti mutatójával tűnik ki a térségben 

Kaposvár, Szekszárd, Paks, valamint az imént emlí tet t Taszár is. Az adagosán közepes, vagy 

annál gyengébb mutatóval je l lemezhető országrészben e négy településen kívül csak a városok 

többségének magas értékei emelhetők k i . Ugyanakkor a városok környéki települések 

esetében n é h a kirívóan alacsony értékekkel is találkozhatunk (Barcs és Drávatamási, vagy 

Szekszárd és Grábóc viszonylatában), amelyek elemzésére a továbbiakban ugyancsak sort 

kerítek. 

A Dunától keletre eső területek közül az Északi-középhegységet vizsgálva hasonló képet 

kapunk, mint a nyugat-dunántúli országrészben. A régiónak a tőle délre fekvő területekkel 

szemben kimutatható viszonylagos fejlettségét az erős iparosodottság indukálta. A szocialista 

időszakban e terület hazánk kiemelten fejlesztett nehézipari körzetének számított, az ide 
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települt üzemek által vonzott szakképzett m u n k a e r ő pozitív befolyást gyakorolt a mutatók 

alakulására. A fejlett ipari területek mellett ugyanakkor országos viszonylatban is rendkívül 

fejleden térségeket találunk, különösen Abaúj és Zemplén területe , valamint Nógrád megye 

déli része mutat alacsony értékeket . A magasabb kategóriába tartozó települések többsége 

városi jogállású, a törpe- és aprófalvak viszont az ország többi, hasonló településstruktúrájú 

térségeivel mutamak ekvivalenciát, azaz nagyrészt alacsony értékekkel je l lemezhetők. A térség 

kiemelkedő központja a borsodi iparvidék, ahol a legmagasabb mutatókkal Miskolc és 

Kazincbarcika rendelkezik, de Miskolc északi és északkeleti térségében is magas értékekkel 

je l lemezhető települések találhatók. Sátoraljaújhely és Sárospatak elsősorban oktatási 

szerepkörüknek köszönhetik 9 feletti mutatójukat . Ugyancsak túlnyomórészt magas értékek 

jellemzik Nógrád megye keled részét, valamint Balassagyarmat és Rétság városát. Heves 

megyében Gyöngyös és szűkebb környéke, illetve Eger t ű n n e k ki adagosnál magasabb 

mutatóikkal, u tóbbi közigazgatási és oktatási szerepköréből adódóan . A térség többi részére 

ugyanakkor a közepesnél gyengébb muta tó a jel lemzők, köszönhe tően elsősorban az 

aprófalvas településszerkezetnek, az öregedés jeleit mutató kors t ruktűrának, s nem utolsó 

sorban a cigány eüt ikum nagyarányú je len lé tének a térségben. 

Az alföldi területek közül a legfejlettebbnek a Délkelet-Alföld számít, bár itt is akadnak 

olyan kisebb körzetek, ahol alacsony iskolázottsági mutatókkal találkozunk. A főváros környéki 

területek mellett i t t sem le lhető fel olyan település, ahol az elvégzett osztályok száma 7 alatti 

ér téket mutatna. A keled részeken elsősorban a közepes vagy annál gyengébb mutatók 

dominálnak, de hasonló a helyzet Csongrád megye nyugad és északi részén is. A keled 

területek gyengébb muta tó iban a je lentős számban és arányban i t t é lő román etnikum 

(elsősorban a falusi népesség) viszonylag alacsonyabb iskolázottsági foka is közre játszik. A 

magas, 9 feletti értékek elsősorban a városi településekre je l lemzők, közülük is kiemelkedik 

Szeged, amely gazdasági, közigazgatási, oktatási és egészségügyi potenciáljánál fogva a térség 

domináns települése. Ugyancsak magas értékekkel bír Békéscsaba, Gyula és környéke, 

Orosháza, Csongrád, valamint Hódmezővásárhely. A Szeged és Gyula közötti sáv települései 

szinte kizárólag 8,5 feletti mutatókkal rendelkeznek. 

A Duna-Tisza-köze és az Alföld középső része az át lagértékeket tekintve a közepes vagy 

annál gyengébb mutatókkal rendelkező térségek közé sorolható. Mindössze egy település, 

Szolnok esetében találkozunk 10 feletti elvégzett osztállyal. Ez elsősorban a város k iemelkedő 

közigazgatási és oktatási szerepköréből fakad, de je lentős befolyásoló hatása van az itteni ipar 

által vonzott szakképzett m u n k a e r ő iskolázottsági mutatóinak is. A 9 feletti mutatóval 

rendelkező települések szinte mindegyike városi jogállású, számuk viszonylag csekély, 

elhelyezkedésük pedig eléggé szórt. A Duna-Tisza-köze települései közül a legmagasabb 

99 



mutatóval Kecskemét rendelkezik, az elvégzett osztályok száma csak kevéssel marad 10 alatt. A 

magas értékekkel b í ró települések itteni elhelyezkedése szigetszerű, közülük Baja, Kiskunhalas, 

Kiskunfélegyháza és Kalocsa eme lhe tő k i . Az egész térségre je l lemző, hogy a települések 

zöménél az elvégzett osztályok száma 8,5 alatt marad. A Kiskunság településeinek gyenge 

értékei elsősorban az itteni települések agrárjellegéből, a zömmel mezőgazdasági 

tevékenységet folytató lakosság alacsonyabb iskolázottsági mutatóiból fakadnak. Jász-Nagykun-

Szolnok megye középső részének települései ugyancsak 8,5 alatd mutatóikkal tűnnek k i . 

Ebben a zömmel agrártevékenységet folytató lakosság viszonylag alacsonyabb mutatói mellett 

az it t nagy számban és arányban élő cigány kisebbség gyenge iskolázottsági foka is közrejátszik. 

Ugyancsak alacsony ér tékeket találunk a Tápió-vidék településeinek többségében, amelynek 

okai elsősorban a községek ö regedő korszerkezetében, az ebből fakadóan alacsonyabb 

iskolázottsági fokban, valamint a munkalehetőségek beszűkülése és a nagyfokú 

munkanélkül iség következtében fellépő - zömében a fiatalabb korosztályokat ér in tő -

elvándorlásban gyökereznek. 

Az Északkelet-Alföld térsége viszonylag je lentős mér tékű anomáliákkal és a magasabb 

értékekkel b í ró települések nagyfokú koncentrációjával j e l lemezhető . A 8,5 feletti értéket 

muta tó települések a Debrecen és Nyíregyháza közti sávban, illetve e két várostól nyugatra 

helyezkednek el összefüggő területet alkotva. A többi területen, elsősorban Szabolcs-Szaunár-

Bereg megye középső és északi részén e kategóriák településeinek szigetszerű elhelyezkedése 

figyelhető meg. A magas értékekkel rendelkező települések zöme e régióban is a városok 

táborából kerül k i . Közülük is kiemelkedik a két megyeszékhely, Debrecen és Nyíregyháza, 

amelyek 10 feletti mutatójukat országos szintű közigazgatási, oktatási, egészségügyi és 

kulturális szerepkörüknek köszönhetik. Ugyancsak 10 feletti mutatóval rendelkezik Kisvárda, 

amelynek lakosságában nagy arányt képviselnek a fiatal korosztályok, s je lenlé tük a városban 

(és környéken) országos viszonylatban is je lentős oktatási infrastruktúra (alsó- és középfokú 

intézmények) kiépüléséhez, az iskolavárosi szerepkör kibontakozásához vezetett. Az ukrán 

ha táron fekvő Záhony magas mutatói t elsősorban stratégiai fontosságú közlekedésföldrajzi 

helyzetének köszönheti , hiszen a szocializmus időszakában (de napjainkban is) k iemelkedő 

fontosságú kereskedelmi közvetítő szerepet játszott, de katonapolitikai helyzetéből fakadóan is 

magas iskolázottsági mutatókkal rendelkező lakosságot tömörí te t t . A magas mutatójú 

települések mellett nagy számban és arányban találhatók itt olyanok is, amelyeknél az elvégzett 

osztályok száma 8,5 alatt marad. E települések Hajdú-Bihar megye keleti és déli részén 

(összekapcsolódva az észak-békési térséggel), valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középső 

és keleti területein nyomozhatok. Alacsony mutatóik alakulásában a nagyrészt 

agrártevékenységet folytató, ö r egedő korstruktúrával j e l l emezhe tő lakosság, valamint a nagy 
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arányú, zömmel munkanélkül i cigányság alacsonyabb iskolázottsági mutatói egyaránt 

közrejátszanak. 

Összességében e lmondha tó , hogy Budapest és szűkebb környéke mellett az észak

dunántúl i és a Balaton környéki régiók az adagosnál magasabb mutatóikkal tűnnek ki , míg az 

ország többi térsége eléggé változatos képet mutat, és nagy általánosságban közepes 

mutatókkal je l lemezhető . A magas ér tékek elsősorban a városokban és környékükön 

találhatók, míg az alacsonyabb muta tók a valamilyen szempontból hátrányos helyzetűnek 

nevezhető térségekre je l lemzők. 

I I I . 3. 3. 4. Megyei összehasonlítások 

Összehasonlítva és jellemezve az egyes megyéket, a következő megállapításokat 

tehetjük: 

A 8,5 feletti mutatóval rendelkező települések arányát vizsgálva az egyes megyéken 

belül, je lentős eltérések tapasztalhatók. A legkedvezőbb arányszámmal Komárom-Esztergom 

megye rendelkezik, ahol az említet t érték feletd települések az összesnek 91,54%-át teszik ki . 

Nem sokkal marad el mögöt te Győr-Moson-Sopron (84,62%), Pest (82,41%) és Fejér megye 

(79,80%) sem. További há rom megyénkben is m é g az e kategóriába tartozó települések a 

dominánsak (Vas - 67,13%; Veszprém - 65%; Békés - 52,70%). Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

mutatója szintén megközelíti az 50%-ot (45,24%). Hazánk többi megyéjét viszont elég gyenge 

arányszámok jellemzik. Tolna 38,88%-os, Nógrád 37,19%-os, Jász-Nagykun-Szolnok 36,48%-os, 

Bács-Kiskun 35,34%-os, Baranya 34,34%-os, Zala 34,11%-os, Somogy 33,75%-os, Szabolcs-

Szatmár-Bereg 29,95%-os, Hajdú-Bihar 29,11%-os és Csongrád megye 26,81 %-os mutatóval 

„büszkélkedhet". 

I I I . 3. 3. 5. Regionális elemzések 

III. 3. 3. 5. 1. Nyugat-Dunántúl 
Komárom-Esztergom megye 

A legmagasabb mutatókkal rende lkező megye Komárom-Esztergom, amelynek 71 

településéből mindössze 6 esetében marad az elvégzett osztályok száma 8,5 alatt, a megyében 

nem találunk 7 alatti értékkel j e l l emezhe tő települést, s az e lőbb említettek közül is csak kettő 

esetében marad 8 alatt a vizsgált muta tó . Csatka és Csép kedveződen értékei egyaránt a 

zömmel agrárfoglalkozású lakosság alacsonyabb iskolázottsági fokára vezethetők vissza. Csatka 

esetében ehhez még kedveződen demográfiai összetétel is párosul, hiszen a község lakóinak 
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átlagéletkora megközelíti az 50 évet. Tárkány, Csém és Kömlöd gyenge értékei ugyancsak a 

népesség foglalkozási szerkezetében gyökereznek, hiszen e településeken is az agrárszektorban 

dolgozók dominálnak. Héreg helyzetét elsősorban rendkívül rossz közlekedésföldrajzi helyzete 

nehezíd. A megyében 4 település tartozik a legmagasabb kategóriába, közülük há rom városi 

ranggal bír. Esztergom magas mutatóját kulturális hagyományainak, oktatási szerepkörének, 

valamint a viszonylag új telepítésű ipar (személygépkocsi-gyártás) által vonzott szakképzett 

munkae rőnek köszönheti . Ez u tóbbinak a környező községek muta tó inak alakulásában is 

fontos szerepe van (ingázók). Dorog elsősorban ipari dolgozóinak szakképzettsége révén 

került a legmagasabb kategóriába (gyógyszergyártás, szénvegyészet, h ő e r ő m ű ) . Tata esetében a 

muta tó alakulását szintén nagy mér tékben befolyásolja a foglakozási szerkezet (elsősorban a 

tercier szektor dominá l ) , de a város oktatási és kulturális szerepköre is k iemelkedő. Tovább 

javítja helyzetét, hogy az iparváros tatabányával szemben kedvezőbb éle tkörülményeket kínál, 

amely a városba vonzza a nagyobb komfort- és kényelemigényű - ezáltal magasabb végzettségű -

embereket. Almásfüzitő magas mutatóját ugyancsak az iparban dolgozó magasan kvalifikált 

m u n k a e r ő (timföldgyártás) indukálja. A megyeszékhely, Tatabánya értékszáma szintén csak 

kevéssel marad el a 10-től. Ez elsősorban közigazgatási és ipari szerepköréből fakad. 

Kedveződenül befolyásolja viszont a mutatót a bányászok alacsonyabb iskolázottsági foka, 

amely Oroszlány esetében is jó l megfigyelhető. A megyére általában a 9 feletti értékek 

dominanciája a je l lemző, ennek köszönheti az országon belül elfoglalt kedvező „pozícióját(is. 

különösen je len tős a Komárom és Esztergom közötti agglomerá lódó ipari térség szerepe 

(Tokod, Nyergesújfalu, Lábadan, Komárom, stb.). 

Győr-Moson-Sopron megye 

Ebben a megyében adagosán ugyancsak a közepesnél magasabb értékek dominálnak , közülük 

is kiemelkedik a négy 10 feletti mutatóval rendelkező település. A legmagasabb érték a 

megyeszékhely, Győr esetében mutatkozik (10,38), amely k iemelkedő közigazgatási, kulturális 

és oktatási szerepkörének köszönhető (műszaki főiskola, taní tóképző főiskola, színház, stb.). 

Ugyancsak fontos szerepe van a magasan kvalifikált ipari m u n k a e r ő n e k is (Rába) . Sopron és 

Mosonmagyaróvár esetében a 10 feletti értékek a települések országos viszonylatban is 

kiemelkedő oktatási szerepkörével magyarázhatók (Erdészeti és Faipari Egyetem, illetve 

Pannon Agrár tudományi Egyetem). Sopron esetében a kulturális szerep (pl. színház) és a 

hagyományok, míg Mosonmagyaróvárnál a szakképzett m u n k a e r ő is k iemelhető . I t t is nagy 

számban találunk olyan településeket, amelyek értékszáma 9 felett van, s ez együttesen az egész 

megye kedvező mutatójában jelentkezik. Szintén a legmagasabb kategóriába sorolható 

Kisbajcs, amely tulajdonképpen Győrhöz közeli fekvésének, kertvárosi je l legének köszönheti 
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kedvező mutatóját . A megye települései közül mindössze egy tartozik a legalacsonyabb 

kategóriába. Zsira 6 alatd mutatója (5,58) elsősorban a községben m ű k ö d ő szociális otthon 

értelmi fogyatékos ápoltjainak negatív irányit befolyásoló hatásával magyarázható. Számos 

település esetében az oktatási infrastruktúra teljes vagy részleges hiánya indukálja az alacsony 

mutatókat (Fertőboz, Pusztacsalád, Maglóca, Csáfordjánosfa). J ó n é h á n y település kedveződen 

ér tékének kialakításában játszik közre e községek erősen fogyó, többségében ö regedő 

lakossága is (Tárnokrét i , Markotabödöge, Cakóháza, Ebergőc, Csér) . Ugyanakkor nem 

minden törpefalu mutatója marad a közepes szint alatt, hiszen Vadosfa esetében 9 feletd 

értékkel (9,13) találkozunk. Feltétlenül meg kell eml í tenünk Pannonha lmát , amelynek 9 

feletd mutatóját k iemelkedő egyházi és oktatási-kulturális szerepköre is elősegíd. A kedvező 

megyei muta tó alakulásában nem utolsósorban az osztrák határ közelsége is szerepet játszik 

(fejlettebb infrastruktúra, kedvezőbb munka- és keresed lehetőségek) . 

Vas megye 

Vas megye esetében már je len tős differenciák mutathatók ki az egyes területrészek között. A 

megye északnyugati része viszonylag magasabb, a déli és délkeleti területek alacsonyabb 

értékekkel je l lemezhetők . Vas 4 településén találkozunk 10 feletti mutatóval, de közülük csak 

egy városi jogállású. Szombathely elsősorban k iemelkedő közigazgatási (megyeszékhely, 

megyei j o g ú város) és oktatási szerepkörének köszönheti 10 feletti mutatóját, de egyre 

fontosabb szerepe van a magasan kvalifikált munkae rőnek is (Philips Monitoripar 

Magyarország Vámszabadterület i KFT). A tőle északra fekvő Gencsapáti kedvező mutatóját az 

imént tárgyalt Kisbajcshoz hasonló tényezők indukálják. Rendkívül érdekes az osztrák határ 

közelében fekvő Nemesmedves helyzete. A mindössze 10 lakosú község demográfiai mutatói 

kedvezőek, s a lakosság magas iskolázottsági fokát a faluban é lő egyeden analfabéta sem tudja 

je len tősen lerontani. A megye északi részén fekvő Répcelak 10 feletti mutatója elsősorban 

ipari potenciáljából és a m u n k a e r ő szakképzettségéből fakad (széndioxid-feldolgozás, 

sajtgyártás). A megye városai 9 feletti értékekkel bírnak, közülük elsősorban Kőszeg, Körmend 

és Sárvár e m e l h e t ő ki középfokú szerepköréből fakadóan. Cel ldömölk esetében a lakosság 

nagy részének a vasút ad munkát , s ez a dolgozók ilyen irányú képzettségében is 

megmutatkozik. A megye települései közül mindössze egy, Ivánc rendelkezik 7 alatti 

mutatóval, amely túlnyomórészt a község kedveződen demográfiai szerkezetéből adódik. A 

település korstruktúrája ö r egedő jelleget mutat, az általános iskolánál alacsonyabb 

végzettségűek aránya pedig együtt j á r a 60 évnél idősebbek népességen belüli gyakoriságával. 

A déli területek községeinek alacsony mutatói hasonló okokra vezethetők vissza (Kétvölgy, 

Orfalu, Apátistvánfalva, Szalafő, Felsőszölnök, Vashosszúfalu, Mikosszéplak, 
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Hegyhátszenünár ton, Csákánydoroszló). Néhányuk esetében a kedvezőtlen természetföldrajzi 

és közlekedésföldrajzi adottságok ezt csak tovább fokozzák. 

Zala megye 

E megye települései összességében jóval kedveződenebb képet mutatnakmint az eddig 

tárgyaltak. A megye aprófalvas térségeinek községei szinte kivétel nélkül kedveződen 

mutatókkal je l lemezhetők . Ebben a megyében találjuk a legtöbb olyan települést - szám szerint 

15-öt -, ahol az elvégzett osztályok száma 7 alatt marad. E községek többségének lakossága még 

a 100 főt sem éri el, a népesség fogyó tendenciát mutat, s ezáltal a korszerkezet is je lentős 

m é r t é k ű öregedés t tükröz. Jónéhányukban az alapvető oktatási infrastruktúra is hiányzik. A 

legapróbb falvak (Börzönce, Csertalakos, Gombosszeg, Iborfia, Lendvadedes, Lendvajakabfa, 

Pusztaapád, Ramocsa, Vindornyalak, Zalaköveskút) esetében a jövőben is nagyon kevés esély 

mutatkozik a javulásra. Szinte kilátástalan helyzetben van Gosztola, amelynek lakossága a 30 

főt sem éri el, s a népesség ádagéletkora 70 év felett van. E település sorsa az elkövetkezendő 

években valószínűleg a lassú pusztulás lesz. A kiemelkedően alacsony, 7 alatd mutatóval 

r ende lkező települések mellett számos olyan községgel is találkozhatunk, ahol az elvégzett 

osztályok száma nem éri el a 8,5-et. Ezek kedvezőtlen értékei szintén a lakosság 

elvándorlásából és természetes fogyásából adódó ö regedő kors t ruktúrában gyökereznek 

( H o m o k k o m á r o m , Magyarszerdahely, Bácska, Petrivente, Valkonya, Garabonc, Osztorony, 

Csapi). Nagy részük lakossága 1.000 fő alatt marad, s többségükben hiányos az alapfokú 

oktatási infrastruktúrával való ellátottság is. Találunk viszont olyan kisközséget is, amely 

környezetéből kiemelkedve viszonylag magas, 9 feletd mutatóval bír (Surd - 9,15). A megye 

települései között kis számban és arányban találhatók meg a 9 feletd értékkel rendelkező 

települések, s ezek többsége is városi jogállású. A legmagasabb kategóriába is mindössze két 

város, Zalaegerszeg és Keszthely tartozik. Előbbi közigazgatási és oktatási, míg utóbbi je lentős 

kulturális, oktatási és idegenforgalmi szerepkörének köszönheti 10 feletti mutatóját . Mellettük 

kiemelkedik m é g Nagykanizsa, amely a megyén belüli kiemelt szerepkörének és megyei jogú 

városi státuszából fakadó intézményi ellátottságának és fejlettségének köszönheti magas 

mutatóját, (e város kisugárzásának tudható be tula jdonképpen a korábban említet t Surd 

viszonylag magas mutatója is). Hévíz, Zalakaros, Gyenesdiás és Vonyarcvashegy elsősorban 

idegenforgalmi szerepkörükből fakadóan mutatnak magas iskolázottsági értéket. Ugyanakkor 

a szintén Balaton-parti Balatongyörök mutatója már 8,5 alatt marad (8,22). A megyét 

összességében tehát a közepes, illetve annál gyengébb értékek jellemzik, s csak néhány 

település mutat kiugró értéket. 
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III. 3. 3. 5. 2. D é l - D u n á n t ú l 

Somogy megye 

A megye egyike az ország legel lentmondásosabb területeinek. Viszonylag alacsony számban 

találunk itt 9 feletd értékekkel j e l l emezhe tő településeket, j e len tős viszont a 8,5 alatü 

mutatóval b í rók száma. Magas szintű iskolázottság elsősorban a városi településekhez 

kapcsolható, bár a legmagasabb értékkel (az egész országot tekintve is) egy község Taszár 

rendelkezik. Magas mutatóját (11,14) egyrészt Kaposvárhoz közeli fekvésének minden előnye 

indukálja, de sokkal fontosabb szerepe van az itteni légitámaszpont magas fokon és speciálisan 

képzett tisztikarának, akiknek kedvező iskolázottsági mutatói pozitívan befolyásolják az egész 

település helyzetét a vizsgált kérdésben. 10 feletti mutatóval m é g két város rendelkezik a 

megyében. Kaposvár k iemelkedő közigazgatási és oktatási szerepkörének, Balatonföldvár 

pedig városi és idegenforgalmi funkcióinak köszönheti magas mutatóját . Meglepő ugyanakkor, 

hogy Siófok esetében az elvégzett osztályok száma 10 alatt van. Somogy megye Balaton parü 

településeinek szinte mindegyike a 9 feletti kategóriába tartozik (elsősorban idegenforgalmi 

szerepköréből a d ó d ó a n ) , csak Balatonmáriafürdő és Balatonszemes marad el ettől az értéktől 

(8,82, illetve 8,81). Barcs és Csurgó elsősorban városi szerepkörének és oktatási funkcióinak, 

míg Marcali és Nagyatád szintén közigazgatási szerepének köszönheti 9 feletti mutatóját. A 

megyében ugyanakkor je len tős anomáliák is mutatkoznak, hiszen Marcali környékének 

települései szinte kivétel nélkül 8 alatti mutatókkal je l lemezhetők. Többségük lakossága nem 

éri el az 1.000 főt, s korstruktúrájukra az öregedés je l lemző (ennek minden hátrányával). 

Libickozma lakossága pld. a 100 főt sem éri el, s a népesség ké tha rmada nyugdíjas. Hasonlóan 

magas az idősek aránya Szegerdőn és Csömenden is. Nehezíti települések helyzetét, hogy 

többségükben iskola sem működik (Kelevíz, Gadány, Somogyzsitfa, Hollád, Tikos, Csákány, 

Somogysimonyi, Szőkedencs) . T ö b b olyan is található e községek között, ahol a rossz oktatási 

infrastrukturális ellátottság mellett a cigány euiikum magas aránya is j e len tősen rontja az 

iskolázottsági muta tókat . Szenyér lakosságának például 40%-a roma, de je lentős az arányuk 

Gadány, Szabás, Beleg, Csömend, Somogysámson és Nikla esetében is. A több mint 2.000 

lakosú Segesd alacsony ér tékének alakulásában je lentős befolyással bír a településen m ű k ö d ő 

szociális otthon, ahol értelmi fogyatékosokat gondoznak. A megye nagy részét a 8,5 alatti 

értékek uralják, csak a városok szigetszerű foltjaiban, a Balaton partján, illetve Kaposvártól 

nyugatra találunk magasabb iskolázottsággal j e l l emezhe tő településeket. Országos 

viszonylatban je len tős a legalsó kategóriába tartozó községek száma is (8). Somogy megyében 

található hazánkban a leggyengébb mutatójú község, Drávatamási, amelynek 5,04-os ér téke a 

településen m ű k ö d ő értelmi fogyatékosokat gondozó otthon rendkívül kedveződen hatásából 

fakad. Nehezíti a község helyzetét az ö regedő népesség és az általános iskola hiánya is. Szintén 
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a 7 alatti kategóriába tartozik Hosszúvíz, amelynek lakossága nem éri el a 100 főt sem, s 

infrastrukturális ellátottsága annyira gyenge, hogy nem csak óvoda és iskola, de m é g templom 

sincs a faluban. Kóláit, Kisberény és Kastélyosdombó esetében az oktatási infrastruktúra hiánya 

mellett a roma etnikum magas aránya is je len tősen befolyásolja a vizsgált muta tó alakulását (a 

lakosság 60, 40, illetve 15%-a cigány). Rinyabesenyőn ugyan működik az általános iskola első 

há rom osztálya, de a falu népességén belül a romák aránya országos viszonylatban is 

k iemelkedően magas (70%). Szentborbás esetében viszont ugyancsak az iskola hiánya idézi elő 

a 7 alatd értéket . A megye egyéb településeiben is kapcsolódnak a kedvezőtlen értékek a roma 

emikum magas arányához, ez okozza Bolhó, Tarany, Görgeteg és Hencse alacsony mutatói t is. 

Baranya megye 

Ez a terület sok tekintetben hasonlít Somogyra, hiszen itt is elsősorban az alacsony értékek 

dominálnak, a magas mutatók többsége pedig a városokhoz kötődik. 10 feletd osztály-számmal 

egyeden település, Pécs esetében találkozunk, amely a megyeszékhely k iemelkedő 

közigazgatási, oktatási (JPTE, POTE, Hit tudományi Főiskola) és egészségügyi funkciójából 

fakad. Tőle északra Komló, Mánfa, Hosszúhetény és Pécsvárad is 9 feletd mutatókkal bír, 

amelyek a regionális centrum kisugárzásának köszönhedk kedvező pozíciójukat e tekintetben. 

Kozármisleny esetében a kertvárosi jellegből fakad a település magas iskolázottsági foka, 

hiszen lakosságának j ó része az értelmiségi, vállalkozói rétegből kerül k i . A városok magas 

mutatója elsősorban közigazgatási szerepkörükkel függ össze. Beremend esetében a 

c e m e n t m ű b e n dolgozó munkások (természetesen csak a helyi lakosok) iskolai végzettsége 

pozitívan befolyásolja a községre je l lemző értéket. Ugyanakkor a megye kedveződen 

természetföldrajzi és közlekedésföldrajzi adottságokkal rende lkező kistelepülései alacsony 

iskolázottsági fokkal je l lemezhetők. A periférikus területek apró- és törpefalvait nagyrészt a 

lakosság elvándorlása és az ebből fakadó öregedés is sújtja. A legalacsonyabb kategóriába a 

megye 13 települése tartozik. Közülük is kiemelkedik Alsószentmárton és Gilvánfa, amelyek 

lakosságában a cigány emikum aránya 100, illetve 90%-ot tesz k i . Ugyancsak a romák nagy 

aránya okozza Ág és Szárász alacsony mutatói t is, bár utóbbi településen csak egy cigánycsalád 

él, ez viszont a község lakosságának 12%-át jelend. Természetesen mindezt csak fokozza az 

oktatási infrastruktúra hiánya. Szintén az iskola hiánya és az ö r e g e d ő korszerkezet az oka 

annak, hogy Cún, Cserdi, Dinnyeberki, Gordisa, Helesfa, Hirics, Molvány, Okorvölgy és Tékes 

esetében is 7 alatt marad az elvégzett osztályok száma. A megye apró- és törpefalvainak 

többségében szintén hasonló okokra vezethetők vissza a 8,5 alatd, gyenge mutatók. 

Almáskeresztúr és H o m o r ó d esetében a lakosság 70%-a nyugdíjas, de nem sokkal jobb a 

helyzet Kórós, Ibafa, Drávaiványi vagy Marócsa esetében sem. A cigányság magas aránya 
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Sósvertike, Piskó és Gyöngyfa községekben ugyancsak je lentős befolyásoló tényezőként hat. 

Elsősorban az oktatási infrastruktúra hiányosságaiból fakad Okorág, Lúzsok, Kákics, 

Hegyszenünárton és Endrőc alacsony mutatója. E lmondha tó , hogy a megye települései 

zömmel kedveződen értékekkel je l lemezhetők, leginkább csak a városok esetében 

találkozhatunk magasabb számadatokkal. 

Tolna megye 

A megye egészében véve az előző két megyével mutat hasonlóságot, bár összképe némileg 

kedvezőbbnek m o n d h a t ó . Itt is elsősorban a közepes, vagy annál gyengébb értékek 

dominálnak , a legalsó kategóriába tartozó települések száma azonban mindössze kettő. 

Belecska esetében a községben m ű k ö d ő fogyatékosok otthona lehet az alacsony érték 

magyarázata, míg a Szekszárd közeli Grábócnál a tarka etnikai összetétel (magyarok, székelyek, 

németek) mellett az iskola hiánya a kedvezőtlen muta tó legfőbb forrása. Az alacsony 

kategóriákba tartozó települések egy része elsősorban ö regedő korszerkezetéből fakadó rossz 

iskolázottsági mutatóinak köszönhed kedvezőtlen besorolását (Bikács, Koppányszántó), de a 

roma etnikum magas aránya (Gyulaj 30%, Értény 25%, Kocsola 25%, Udvari 10%), valamint 

az iskola hiánya (Kisszékely, Újireg) is hasonló mutatók kialakulásához vezet. A megyében 

mindössze két település je l lemezhető 10 feletd értékkel, amely Szekszárd esetében 

közigazgatási és oktatási szerepköréből fakad. Paks magas mutatóját az a t o m e r ő m ű megépítése 

következtében, illetve után ide települt m u n k a e r ő szakképzettsége és magasabb iskolázottsága 

indukálja. A 9 feletd értékek (Baranyához, Somogyhoz és Zalához hasonlóan) Tolna 

megyében is elsősorban a városi jogállású településeket jellemzik. 

I I I . 3. 3. 5. 3. K ö z é p - D u n á n t ú l 

Veszprém megye 

Az előzőekben tárgyaltakhoz képest itt sokkal kiegyensúlyozottabb képpel találkozhatunk, a 

megye általános helyzete leginkább a vasi területekhez hasonl í tható . Veszprém megyét 

zömmel közepes, vagy annál magasabb mutatók jellemzik, e települések elhelyezkedése pedig 

keled és déli tömörülést mutat, bár a megye északi és északnyugati részén is találkozunk velük, 

de it t előfordulásuk inkább szigetszerű. Viszonylag kedveződenebb helyzetben a megye 

középső terüle tének települései (elsősorban a bakonyi községek, illetve néhány magányosan 

elhelyezkedő falu) vannak. Somogy megyéhez hasonlóan itt is k imutatható a Balaton parú 

települések viszonylagos fejlettsége, bár i t t gyakrabban szakítják meg a sort alacsonyabb 

mutatóval rende lkező falvak. Somogy megyével el lentétben itt a Balaton partján is van olyan 
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község, amelyben az elvégzett osztályok száma 8,5 alatt marad. Balatonszepezd esetében ez 

elsősorban a lakosság fogyásából, illetve az infrastruktúra hiányából fakad. A hát tér települések 

mutatói (csakúgy mint Somogyban) itt is alacsonyabbak a parti települések értékeinél, 

különösen néhány törpe- és aprófalu iskolázottsági jel lemzői kedveződének (Hegymagas, 

Nemesvita, Kékkút, Kővágóörs, Kisapáti). E községekben az iskola hiánya és a kedveződen 

demográfiai struktúra a jövőre nézve sem bíztat a javulás reményével . A megyében mindössze 

két település van, amelyben az elvégzett osztályok száma 7 alatt marad. Dáka esetében ezt 

egyrészt az iskola hiánya, másrészt a községben m ű k ö d ő Batthyány Ilona Pszichiátriai Betegek 

és Fogyatékosok Otthona indukálja. Vöröstó esetében az alacsony muta tó t a kis létszámú és 

ö r egedő lakosság idézi e lő annak el lenére, hogy a település lakóinak 75%-a német 

nemzetiségű, akiknek iskolázottsági foka általában a magasabb kategóriákba tartozik. A megye 

j ó n é h á n y településének alacsony értékei az oktatási infrastruktúra hiányában gyökereznek. 

Nincs iskola Barnag, Pápasalamon, Csehbánya, Nóráp , Fenyőfő, Gic, Nagydém, Szőc, 

Pénzesgyőr és Öcs községekben, amely je lentős mér tékben hozzájárul e települések alacsony 

mulatóihoz. Az iskola hiánya nem mindenü t t vezet azonban alacsony muta tó kialakulásához, 

hiszen Németbánya, különösen pedig Farkasgyepű esetében a hiányzó infrastruktúra 

viszonylag magas mutatóval párosul. Eléggé visszás helyzetet tükröz Tapolca, Lesencetomaj és 

Raposka képe . Tapolca 10 feletti mutatójával a legmagasabb kategóriába tartozik, amely 

elsősorban a térségen belül betöl töt t központi szerepkörével magyarázható. Ugyanakkor 

Lesencetomaj esetében az elvégzett osztályok száma 8 alatt marad, míg a nálánál háromszor 

kisebb Raposka (350 lakos) mutatója 9,03 annak el lenére, hogy a községben egyáltalán nincs 

iskola. Az eddig vizsgált megyékhez hasonlóan a városok többsége itt is a második kategóriába 

tartozik, mutatóik kedvező alakulását központi szerepkörük mellett kü lönböző tényezők (Pápa 

- iskolaváros, Ajka, Várpalota - iparváros, Balatonfüred - idegenforgalom, egészségügyi 

funkció) befolyásolják. 10 feletti mutatóval a már vizsgált Tapolcán kívül m é g két település, 

Veszprém és Zánka rendelkezik. Előbbi sokoldalú közigazgatási, oktatási (a sikeres 

átalakuláson átesett Vegyipari Egyetem), kulturális és egészségügyi szerepkörének, míg utóbbi 

idegenforgalmi, valamint a szocialista időszakban gyökerező oktatási funkciójának 

(úttörőváros) köszönheti magas mutatóját. 

Fejér megye 

A terület helyzete még az imént tárgyalt Veszprémnél is kedvezőbbnek tekinthető. 

Településeinek nagy része közepes, vagy annál nagyobb mutatókkal j e l l emezhe tő , csak a déli 

részeken, illetve néhány szigetszerű foltban találkozunk alacsonyabb értékekkel. A legalsó 

kategóriába egyeden település sem sorolható be, s a másodikba is csak 2 tartozik. Bakonykúti 
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gyenge mutatóját a fogyó és ö r egedő népesség, valamint az iskola hiánya okozza, míg Gántét 

szintén az oktatási infrastruktúra részleges hiánya (csak alsó tagozat működik) , illetve a nagy 

számú bányász lakosság alacsonyabb iskolázottsági mutatói idézik elő. A többi, alacsony 

értékekkel j e l l emezhe tő település esetében is je lentős szerepet játszik az iskola hiánya (Moha, 

Sárkeszi), illetve még fokozottabban jelentkezve a lakosság ö r e g e d ő korstruktúrája, a nagyfokú 

elvándorlás és a foglalkozási szerkezetben dominá ló agrártevékenység (Vájta, J e n ő , Sáregres, 

Igar, Tabajd, Alsószentiván, Kisláng, Besnyő, Veréb, Nadap, Mezőszentgyörgy). Sárosd 

esetében ezt fokozza az is, hogy a népesség 10%-a a cigány emikumhoz tartozik. Mint már 

emlí tet tem, a települések j ó része a közepesnél magasabb kategóriába tartozik, s közülük is 

kiemelkednek a megye északnyugati és északkeled területei, valamint a városok. A Mórtól 

Székesfehérvárig húzódó sávban szinte csak 9 feletti mutatójú községek találhatók, amelyek 

esetében a két város - főként Székesfehérvár - pozitív befolyásoló hatása k i tűnően érvényesül. 

Az északkeleti területek (Bicske és környéke) mutatói t nagyban befolyásolja a főváros 

viszonylagos közelsége, hiszen e területek lassan a budapesti agglomerációs övhöz 

kapcsolódnak. Az előbbi térségben Pusztavám, Csákberény, Csókakő, Bodajk, Fehérvárcsurgó, 

Magyaralmás és Iszkaszentgyörgy, míg utóbbiban Etyek, Alcsútdoboz, Martonvásár és Ercsi 

magas értékei emelkednek ki (természetesen Mór és Bicske mellett). Ugyancsak kiugró 

értékekkel bír a megye középső részén Csákvár és Lovasberény is, valamint városi funkcióinak 

és idegenforgalmi szerepkörének megfelelően Gárdony is. Beloannisz esetében a magas 

muta tó a görög kisebbség nagy arányából és átlagosnál jobb iskolázottsági fokából adódik. A 

megye déli részén Sárbogárd mutatója emelkedik ki városi funkcióiból és vasúti csomópont 

szerepköréből fakadóan. Ez utóbbi vonatkozásában sok hasonlóságot mutat a Tolna megyei 

Dombóvárral . A megyében két település mutatója van 10 felett, elsősorban kiemelkedő 

közigazgatási és ipari szerepkörük miatt. Székesfehérvár esetében a megyeszékhelyi funkció, a 

szakképzett munkae rő t vonzó ipar, valamint a k iemelkedő oktatási és kulturális funkció, az 

ezeréves hagyományok, míg Dunaújvárosnál a megyei j o g ú városi szerep, különösen pedig az 

ipar vonzotta szakképzett, fiatal m u n k a e r ő okozza a kiugró értéket. A városok pozitív 

kisugárzása a környező településekre is kiterjed; különösen jó l megfigyelhető ez Rácalmás 

esetében (9 feletti ér ték) , ahová az utóbbi évtizedekben számos korábbi dunaújvárosi lakos 

költözött be, ezzel mintegy elővárosi jelleget kölcsönözve a községnek. 

III. 3. 3. 5. 4. Közép-Magyaro r szág 

Pest megye és Budapest 

A hazánk egyik legjobb mutatókkal rendelkező megyéjének számító Pest megyében számos 
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differencia és anomália nyomaira bukkanhatunk. Budapest közpond szerepköre el lenére, két 

különböző hatótényező e redményeképpen nem tartozik a legmagasabb kategóriába. A 

világvárosi mére t egyrészt nagyobb arányú ellátó, kiszolgáló - szükségszerűen kevésbé képzett -

lakosságot feltételez, másrészt a fővárosi funkciókból a d ó d ó a n (igazgatás, kultúra, 

életminőség) az idősebb korosztály - törvényszerűen alacsonyabb iskolázottsági szinttel -

je lenlé te magasabb arányai. A megyén belül kiemelkedik Budapest és környéke, amely szinte 

kivétel nélkül 9 feletd értékkel b í ró településeket foglal magába. Pest megyében található a 

legtöbb (szám szerint 10) olyan település, amely a legmagasabb kategóriába tartozik. Ebből 

mindössze négynek van városi rangja, a többi a községek közé sorolható. Különösen 

k iemelkedő a fővárostól nyugatra elhelyezkedő településcsoport (Solymár, Nagykovácsi, 

Budakeszi, Budaörs, Diósd), amelyek szinte összefüggő sávot alkotnak. Magas mutatóikat -

kedvező természetföldrajzi és közlekedésföldrajzi adottságaikból fakadóan - annak 

köszönhetik, hogy lakosságukon belül j e len tős azoknak az értelmiségi ré tegeknek az aránya, 

akik a főváros túlzsúfoltságát a vidéki élet nyugalmára felcserélve nagy számban választották 

lakhelyül e településeket. A térség többi településéről - néhány kivétellel - ugyancsak ez 

m o n d h a t ó el (Törökbálint , Pomáz, Budakalász, Üröm, Érd, Halásztelek, Szigetszenuiiiklós, 

Taksony). Néhányuk esetében az ipar vonzotta szakképzett m u n k a e r ő is növeli a település 

mutatóját (Százhalombatta, Solymár). Nem csak Budapesttől nyugatra, hanem a fővárost szinte 

körbeölelve, minden oldalon találkozunk ilyen, 9 feletti ér téket muta tó településsorokkal 

(Dunaharaszti, Vecsés, Ecser, Pécel, Isaszeg, Kistarcsa, Csömör, Mogyoród, Fót, Dunakeszi), 

amelyek közül csak 10 feletti mutatója miatt emelkedik ki Nagytarcsa. Valószínűnek tűnik 

azonban, hogy a fokozódó dezurbanizációs folyamatok miatt a közeljövőben egyre több 

település kerül majd be e térségből a legfelsőbb kategóriába. Ugyancsak kiugróan magas 

ér tékek jellemzik a Szentendrei-sziget-menti, valamint a Dunakanyar-melléki településeket is. 

Közülük kiemelkedik Vác (városi funkciói, valamint ipari potenciálja és oktatási szerepköre -

10 középiskola - miatt), valamint Szentendre, amely nem csak k iemelkedő idegenforgalmi 

szerepkörének, hanem a település nagy arányú értelmiségi lakosságának (geográfusok, írók, 

költők, képzőművészek, színművészek,) is köszönheti magas mutatóját. Ugyanakkor 

Szentendre esetében fontos kiemelni azt a szakadékszerű különbséget , amely az értelmiségi 

réteg és a nagy számú analfabéta között tá tong. Ennek leküzdése elsődleges fontosságú 

feladattá kell, hogy váljon a közeljövőben. A többi település (Leányfalu, Tahitótfalu, 

Dunabogdány, Visegrád, Verőce, Nagymaros, Zebegény, Szob) 9 feletti iskolázottsági mutatói 

idegenforgalmi szerepkörükből , valamint - a kedvező életkörülményekből adódóan - az 

értelmiségiek nagyobb arányai beköltözéséből fakadnak. Közülük - Nagytarcsához hasonlóan -

csak azért emelkedik ki Kismaros, mert itt az elvégzett osztályok száma 10 felett van. Úgy vélem 
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azonban, hogy az előbb vázolt tendenciák hamarosan e térség többi településén is 

érvényesülni fognak. Mindenképpen kiemelkedik Pest megyében Gödöl lő városa, amelynek 10 

feletd mutatója k iemelkedő oktatási (Gödöllői Agrár tudományi Egyetem), kulturális és 

közigazgatási szerepköréből , városi funkcióiból fakad. A megye déli területeinek települései 

általában közepes mutatókkal bírnak, közülük csak néhány település tér el pozitív vagy negatív 

irányba. Ráckeve, Kiskunlacháza, Ócsa, Monor és Cegléd esetében 9 feletd, míg Makád, 

Örkény, Csemő, Törtei , Kőröstetéden és Kocsér mutatói 8,5, Jászkarajenőjé pedig 8 alatd 

értéket mutat. Ez elsősorban e települések zömmel agrárnépességének alacsonyabb 

iskolázottsági fokából fakad, amelyhez helyenként az elvándorlás és az öregedés is súlyosbító 

tényezőként csatlakozik (pl. Jászkarajenő). A megyén belül különösen kedveződen a Tápió-

vidék helyzete, amely települései esetében a magas munkanélkül iség és a munkához jutás 

minimális lehetősége a közép- és felsőfokú végzettségűek nagyfokú elvándorlását indukálja 

(Tápióbicske, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tápióság, Farmos, Szentmártonkáta , Újszilvás, 

Pánd, Kata, Bénye, Gomba). Hasonló a helyzet a megye észak felé előrenyúló részén is. Letkés, 

Márianosztra, Nagybörzsöny és Vámosmikola ugyan 9 feletd mutatókkal bír, de Ipolytölgyes és 

Ipolydamásd esetében az oktatási infrastruktúra hiánya már alacsony jelzőszámokkal párosul. 

E térség településeire jel lemző, hogy a 7 éven felüli népesség je len tős része csak alsófokú 

végzettséggel rendelkezik (Ipolytölgyes - 55%, Ipolydamásd - 75%, Bernecebarát i - 77%, 

Perőcsény - 8 1 % , Tésa - 84%). Összességében tehát e lmondha tó , hogy éles különbségek 

mutatkoznak a főváros és környéke, illetve a peremterü le tek között. 

I I I . 3. 3. 5. 5. Észak-Magyarország 

Nógrád megye 

A megye képe szintén eléggé he te rogén arculatot mutat. Itt sem találunk 7 alatd értékkel 

j e l l emezhe tő települést, viszont nagy számban fordulnak e lő a 7-8,5 közötd értékkel 

je l lemezhetők. Többségük a megye középső részén, illetve a periférikus területeken 

helyezkedik el. Alacsony mutatóik kialakításában számos tényező közrejátszott. Je lentősen 

ronthatja az egyes települések je l lemszámát a cigány emikum nagy arányú je lenlé te (Hugyag -

40%, Nagylóc - 15%, Nógrádszakái -13%) . Ugyancsak negatív irányú befolyásoló hatással bír a 

vizsgált muta tó alakulására az oktatási infrastruktúra részleges vagy teljes hiánya is. Részben 

ezek indukálják Csesztve és Ipolyvece alacsony értékszámait. Je len tős befolyásoló hatással bír a 

nagymértékű elvándorlás és az ennek következtében fokozatosan ö r e g e d ő korstruktúra is. Az 

utóbbi években a nagymértékű elvándorlást a munkalehetőségek megszűnése tovább fokozta 

(pl. Ludányhalászi) . A közepes vagy annál alacsonyabb értékekkel j e l l emezhe tő , főként 
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agrárlakossága községek el lenpólusaként kialakult magas mutatójú települések többnyire 

szigetszerű tömbökben helyezkednek el a megyében , főként a városok környezetében. Két 

város esetében találkozunk mindössze 10 feletti mutatóval. Balassagyarmatnál elsősorban a 

lakosság kedvező korstruktúrája (magas a fiatalok aránya) , a viszonylag alacsony 

munkanélkül iség és az oktatási infrastruktúra kiépítettsége egyaránt hozzájárul ezen érték 

kialakításához. Rétság esetében a kedvező korösszetétel (a lakosság 20%-a 14 év alatd) mellett -

Taszárhoz hasonlóan - a honvédség ál lományának pozitív befolyásoló hatása jelentkezik, mint 

fő kialakító tényező. A megyeszékhely, Salgótarján mutatója ugyancsak megközelíti a 10-es 

értéket. Ebben főként a közigazgatásban és az oktatásban (Pénzügyi és Számviteli Főiskola) 

betöltöt t pozíciója játszik fontos szerepet. Összességében e l m o n d h a t ó , hogy Nógrád megyét 

nem a szélsőségek jellemzik, általánosságban a közepes muta tók dominálnak. Az ennél 

alacsonyabbak főként a községeket, míg a magasabbak a városokat és szűkebb környéküket 

jellemzik. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

A „válság megye" települései lakosságának iskolázottsága rendkívül he te rogén képet mutat. A 

legalsó kategóriába tartozó települések száma országos viszonylatban magas, számuk 10. 

Többnyire apró- vagy törpefalvak, amelyek több szempontból is hazánk leghátrányosabb 

helyzetű települései közé tartoznak. Közülük néhányat a lakosság nagyon magas ádagéletkora 

jellemez (Szakácsi - 51 év, Teresztenye - 54 év, Tornabarakony - 61 év, Tornakápo lna - 65 év, 

Gagyapáü - 68 év), amely je lentős mér tékben hozzájárul az alacsony iskolázottsági mutató 

kialakulásához. Tornanádaska esetében a cigány emikum nagy arányában lelhetjük meg a 

kedveződen muta tó kiváltó okát. Gagyapáü és Csenyéte ese tében az elvégzett osztályok 

számának 10 alatt maradását, az oktatási infrastruktúra hiánya is elősegíti. A megye nem csak a 

10 alatti ér téket muta tó települések viszonylag nagy számával tűnik k i , hanem általánosságban 

is a közepes vagy annál gyengébb mutatók jellemzik. Különösen így van ez az abaúji 

területeken, amelyek hazánk egyik legfejledenebb térségének számítanak. Abaújban a 

települések je len tős hányada apró-, illetve törpefalu, általában kedveződen demográfiai 

struktúrával, öregedéssel és elvándorlással. A települések egyoldalú agrárjellege csak tovább 

fokozza elmaradottságukat . Alacsony iskolázottsági mutatóik kialakulásában a roma emikum 

magas aránya is közrejátszik. A cigányok aránya Kázsmárk, Forró , Fáj, Fulókércs, 

Pusztaradvány, Hernádvécse, Vilmány, Vizsoly, Arka és Boldogkőújfalu esetében is meghaladja 

a 20%-ot. J ó n é h á n y településen a nagymértékű elvándorlás és a természetes fogyás miatt a 

népesség a 100 főt sem éri el (Mogyoróska, Perecse, Keresztére, Pamlény, Nyésta). Az oktatási 

infrastruktúra kiépítettsége országos viszonylatban is a leggyengébbek közé tartozik. Nem 
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működik iskola többek között Gagyapátiban, Felsőgagyon, Csenyétén, Pamlényban, Szászfán, 

Litkán, Nyéstán, Abaújszolnokon, Árkán, Mogyoróskán, Bereten és Regécen sem. Tehá t míg 

az alacsonyabb értékek elsősorban a megye északi peremterüle te i re , addig a magas mutatók a 

Kazincbarcika és Miskolc közötd ipari tengelyre, valamint a városok környékére je l lemzők. A 

megye települései közül ö t mutatója haladja meg a 10-es értéket. Miskolc országos 

viszonylatban is k iemelkedő közigazgatási, oktatási és egészségügyi szerepkörének, valamint 

gazdasági potenciáljának köszönheti kiugró értékét . Kazincbarcika és Tiszaűjváros esetében az 

ipar (BVK, illetve TVK) által vonzott szakképzett m u n k a e r ő indukálja a magasfokű 

iskolázottságot. Nagybarca elsősorban kedvező, Kazincbarcikához közeli fekvésének 

köszönheti , hogy a legfelső kategóriába tartozik. Sátoraljaújhely esetében az oktatási szerepkör 

fontossága eme lhe tő ki . Ugyancsak a fejlett oktatási infrastruktúra és a hagyományok 

indukálják Sárospatak magas mutatóját. Ugyanakkor Ózd és Sajószentpéter esetében a 

magasan kvalifikált m u n k a e r ő je lenlé te a legfőbb befolyásoló tényező. Összességében 

e l m o n d h a t ó , hogy néhány kiugróan magas érték mellett a megyét az alacsony mutatók 

jellemzik, viszonylag összefüggő elmaradott, hátrányos helyzetű térségekkel. 

Heves megye 

A megyét főként a közepes vagy alacsony értékek jellemzik, bár itt sem találunk olyan 

települést, ahol az elvégzett osztályok száma 7 alatt marad. A gyengébb muta tók ebben a 

megyében is elsősorban a peremterüle teket jellemzik, főként a déli, a keleti és az északi 

részeken. A nyugati területeken ezzel szemben a magasabb értékek dominálnak. Az alacsony 

muta tók kialakításában jelen esetben is számos befolyásoló tényezőt kell megeml í t enünk . Ezek 

közül kiemelkedik egyes településeken a cigányok magas aránya (Tiszanána, 

Tarnaszentmiklós, Pély, Kömlő, Atány, Erk, Tarnaörs ) . Sok helyütt az oktatási infrastruktúra 

teljes vagy részleges hiánya az alacsony mutatók kialakulásának fő mozgatórugója 

(Újlőrincfalva, Tarnaszentmiklós, Bodony, Bükkszenunár ton) . A népesség elöregedése 

ugyancsak fontos hatással lehet az elvégzett osztályok számának alakulására. Ö r e g e d ő 

tendenciá t mutat Visznek és Sarud lakossága. A városokra Heves megyében is az adagosnál 

magasabb muta tók jel lemzők. Különösen így van ez Eger és Gyöngyös esetében, ahol az 

elvégzett osztályok száma meghaladja a 10-et. Eger k iemelkedő közigazgatási, oktatási, 

egészségügyi és kulturális szerepkörének, míg gyöngyös oktatási funkciójának köszönheti 

magas mutatóját . 
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I I I . 3. 3. 5. 6. Észak-Alföld 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

A megyében magasabb kategóriákba tartozó települések itt is szigetszerűen helyezkednek el, s 

többnyire a városokhoz kapcsolódnak. 10 feletd értékkel h á r o m település bír a megyében. 

Nyíregyháza k iemelkedő közigazgatási és oktatási funkciójának, míg Kisvárda iskolavárosi 

je l legének köszönheti magas mutatóját. Záhony esetében a stratégiailag fontos fekvés és a 

k iemelkedő kereskedelmi szerepkör a 10 feletti érték kialakulásának legfőbb okai. A 10 alatti, 

de m é g magasabb értékek elsősorban itt is a városokra je l lemzők. Ugyanakkor a megye 

je lentős területeit foglalják el olyan települések, ahol az elvégzett osztályok száma a közepes 

érték (8,5) alatt marad. A legalsó kategóriába tartozó települések száma öt, ami országos 

viszonylatban közepesnek m o n d h a t ó . Lakosságuk csökkenő tendenciá t mutat, amely együtt j á r 

az öregedés folyamatával. Különösen szembeödő Komlódtótfalu esete, amely 40 év leforgása 

alat lakosságának 90%-át elveszítette (1.000-ről 100 alá csökkent a népesség) . A települések 

közül csak Gacsályon van oktatási intézmény, míg Komlódtótfaluban, Fülpösdarócon, 

Rápol ton és Uszkán nincs iskola. A megye többi kis lakosságszámú települése esetében is 

hasonló folyamatok és tendenciák érvényesülnek. Tiszakóród, Túristvándi, Sonkád, Botpalád, 

Kispalád, Kishódos, Nagyhódos, Garbolc, Tiszaberek és Kisnamény lakossága is csökken, illetve 

öregszik. Többségükben az oktatási infrastruktúra alapszintje is hiányzik. Érpatak, Túrricse és 

Csaholc esetében a cigány kisebbség je lenlé te is negatívan befolyásolja a rizsgált mutató 

alakulását. A lakosság elvándorlásában fontos szerepet játszott az 1970-es szaünári árvíz is, 

amely arra ösztönözte a lakosság egy részét, hogy olyan helyet válasszon lakhelyéül, ahol az 

életfeltételek számára kedvezőbbek. A lakosság elvándorlása itt is - mint hazánkban általában 

mindenü t t - a fiatalabb korosztályokat érintet te. 

Hajdú-Bihar megye 

Ezen a területen is hasonló kép alakult k i , mint a szomszédos Szabolcs-Szaunár-Bereg 

megyében. A magasabb értékek itt is elsősorban a városokhoz, míg az alacsonyabbak a 

peremterü le tek községeihez kötődnek. A megyében nem találunk olyan települést, ahol az 

elvégzett osztályok száma 7 alatt marad, a 7 és 8,5 közötti ér tékek azonban annál inkább 

előfordulnak a keleti és a déli területeken. Bagamér, Újléta, Kókad, Konyár, Kismarja, 

Nyíradony, Nyírábrány és Hajdűszovát esetében az alacsony muta tó kialakulásában fontos 

szerepe van a cigány kisebbség 10-30% közötti arányának. Az elvándorlás és az ö regedő 

korstruktúra ugyancsak magyarázattal szolgálhat az alacsony iskolázottsági szint kialakítása 

tekintetében. Álmosd, Nagykereki, Monostorpályi, Ártánd és Létavértes esetében ez a fő 

meghatározó tényező. Létavértesnél ehhez az is hozzájárul, hogy a városban nem működik 
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középiskola. Ennek el lenére az oktatási infrastruktúra hiányosságai, mint negatív 

hatótényezők, csak elvétve jelennek meg. A városokat - többi megyéhez hasonlóan - itt is a 

magasabb értékkategóriák jellemzik. Közülük is kiemelkedik Debrecen, amely az egyetlen 

olyan város a megyében, ahol az elvégzett osztályok száma 10 felett van. Ezt elsősorban 

országos viszonylatban is meghatározó je len tőségű közigazgatási, oktatási és egészségügyi 

szerepkörének köszönheti . Összessségében tehát a megyét a közepes, vagy annál nagyobb 

ér tékek jellemzik, közülük is a magasabbak inkább a városokat, az alacsonyabbak pedig a 

peremterü le tek községeit. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

A terület számos rokon vonást mutat Heves és Bács-Kiskun megyével. Az u tóbbihoz hasonlóan 

i t t is csak a városok tűnnek ki magasabb iskolázottsági fokú népességükkel . Közülük is 

kiemelkedik Szolnok 10 feletd mutatójával, amelyet k iemelkedő közigazgatási és oktatási 

szerepkörének, valamint a szakképzett ipari munkae rőnek (Tiszamenü Vegyiművek) 

köszönhet . A megyeszékhely mellett Jászberény érdemel feltétlen említést, magas mutatója 

szintén a szakképzett m u n k a e r ő (hűtőgépgyár) pozitív hatásának tudható be. A megye északi 

területei alacsony mutatókkal jel lemezhetők, amelyek kialakításában néhány település esetén 

fontos szerepe van a roma etnikum alacsony iskolázottsági fokának (Tiszaderzs, Tiszabura, 

Tiszaroff, Tiszaigar). 

I I I . 3. 3. 5. 7. Dél-Alföld 

Bács-Kiskun megye 

A megye átíagértékeit tekintve az a leggyengébbek közé tartozik az országban. Nagy 

általánosságban a közepes vagy annál alacsonyabb ér tékek jellemzik. Terü le tén sem a 

legmagasabb, sem a legalacsonyabb kategóriába tartozó település nincsen (ehhez hasonló 

tendenciá t csak Békés megye mutat). A 9 feletti kategóriába tartozó települések száma sem túl 

nagy, mindössze 8. Közülük kiemelkedik - közigazgatási, oktatási, egészségügyi szerepénél 

fogva - Kecskemét, ahol az elvégzett osztályok száma csak minimálisan marad el a 10-től. 

Kalocsa és Baja magas mutatóját oktatási szerepkörük, Kiskunfélegyházáét és Kiskunhalasét 

városi funkciójuk indukálja. A megye belső és északi területeire általában az alacsonyabb 

mutatók a je l lemzők. Ez jórészt a zömmel agrártevékenységgel foglalkozó lakosság 

alacsonyabb iskolai végzettségéből fakad. Különösen erősen jelentkezik ez a nagy külterületi 

népességgel rende lkező községek esetében (Helvécia, Kerekegyháza, Móricgát, Fülöpháza, 

Ágasegyháza, Jakabszállás). A megyét tehát összességében az alacsony ér tékek jellemzik, 
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amelyek közül szigetszerűen emelkednek ki a magasabb mutatóval b í ró települések, főként a 

városok. 

Csongrád megye 

A megye sok tekintetben Bács-Kiskunnal mutat rokonságot. A városokat i t t is a magasabb 

értékek jellemzik, de számuk it t sem je lentős . Kiemelkedik közülük Szeged, a megye 

közigazgatási, oktatási és kulturális centruma. 9 feletd mutatóval bír Makó, Hódmezővásárhely, 

Szentes és Csongrád is, amely e városok közigazgatási funkcióiból fakad. A legalacsonyabb 

jelzőszámokkal b í ró települések közül egyet sem találunk a megyében, sok viszont a 7-8,5 

közötti ér tékkel j e l l emezhe tő község. Az alacsony muta tók elsősorban e települések 

agrá rnépességének kisebb iskolázottsági fokából fakadnak (Klárafalva, Maroslele, 

Árpádha lom, Balástya, Csentele, Pusztaszer, Zákányszék, Rúzsa). Ugyancsak je lentősen 

befolyásolja a vizsgált muta tó alakulását az idős korúak településen beleüli magas aránya 

(Ópusztaszer, Nagymágocs, Csanádalberti , Tömörkény , Csanytelek, Óföldeák, Röszke). Az 

iskola hiánya is negatív irányban befolyásolja a vizsgált mutatót (pl. Kövegy). A cigány etnikum 

j e l e n l é t e néhány település mutatójának alakulásában ugyancsak meghatározó (Apátfalva, 

Magyarcsanád) . Utóbbi esetében az ugyancsak alacsonyabb iskolázottsági mutatókkal 

j e l l e m e z h e t ő román etnikum aránya is je lentős (12%). Deszk magasabb mutatóját a 

Tüdőszana tó r ium és a SZOTE Tüdőgyógyászati Tanszékének je len lé te indukálja. 

Békés megye 

Az adagos muta tók az alföldi megyék közül a legkedvezőbbek közé tartoznak. Bár 10 feletti 

é r tékkel b í ró település nincs a megyében, zömmel a magasabb értékek uralkodnak. 

Elsősorban a városok esetében találunk kiugró ér tékeket (Békéscsaba, Békés, Gyula, Orosháza, 

Szarvas). Különösen kedvezők a mutatók az agglomerálódó közép-békési településegyüttes 

ese tében. Az alacsonyabb mutatójú települések csak szigetszerűen helyezkednek el a 

megyében . 

I I I . 3. 3. 6. Néhány település és településcsoport jellemzése 

Ebben a részben elsősorban a legalsó és legfelső kategóriába (10 feletti és 7 alatti elvégzett 

osztály) tar tozó településeket vizsgálom, de a többi kategóriába tartozók közül is kitérek 

néhányra . Részletesen megvizsgálva az egyes kategóriákba tartozó településeket, az alábbi 

megállapítások tehetők. 

A legalsó kategóriába tartozó települések az összes település 1,86%-át jelentik, számuk 

116 



mindössze 58. A legtöbb ilyen települést Zalában és Baranyában regisztrálhatjuk, szám szerint 

14-et, illetve 13-at. A kategóriába tartozó települések szinte kivétel nélkül törpefalvak vagy 

aprófalvak, tehát lakosságuk nem éri el a 300 főt. Az egyes települések között ezen belül is 

k imuta tha tók differenciák. A Baranya megyei Alsószentmárton lakossága teljes egészében 

cigány e tn ikumú. A faluban nincs iskola, a munkanélkül iség a keresőképes lakosság körében 

95%-os. Hason ló a helyzet a szintén baranyai Gilvánfán, ahol a lakosság 90%-a cigány. E 

település helyzete annyiból kedvezőbb, hogy a faluban óvoda és alsó tagozatos általános iskola 

működ ik (az iskolát az 1998/99-es tanév második félévétől bezár ták) . A felső tagozatot a 

tanulók Magyarmecskén végzik, de a gilvánfai önkormányzatnak je len tős gondot okoz az 

u t á n u k j á r ó pénz kifizetése. Ugyancsak a cigányok magas aránya az oka Ág, illetve Szárász 

alacsony muta tó inak. E településeken a cigány etnikum aránya 30, illetve 12%-ot tesz k i . 

Fontos szerepet játszik az elvégzett osztályok számának alakulásában az egyes települések 

oktatási infrastruktúrban való ellátottsága. Hazánk törpe- és aprófalvai ebből a szempontból is 

rendkívül hátrányos helyzetben vannak, hiszen a szocializmus időszakában végrehajtott 

körzetesítés elsősorban ezeket a településeket sújtotta. Je lentős részükben megszűntet ték az 

ál talános iskolákat, vagy csak az alsó tagozat működésé t engedélyezték. Sok településen még 

óvoda sincsen, ami nagy mér tékben befolyásolja az egyes települések lakosságának 

korösszetételét is, hiszen a fiatalabb korosztályok szívesebben választják lakhelyül azokat a 

településeket , ahol az infrastrukturális hát tér kiépítet tebb. Az elvándorlás következtében az 

aprófalvas települések je lentős részében a lakosság ö r egedő tendenciá t mutat, az idősek aránya 

az összlakosságon belül sok esetben meghaladja az 50%-ot. Ez a tény rendkívül kedvezőtlenül 

befolyásolja az iskolázottságot, hiszen a falvak idős korú, általában agrár tevékenységet folytató 

népessége a második világháború előtt végezte iskoláit, amikor az iskolarendszer m é g nem 

követelte meg a nyolc általános elvégzését. E települések közül j ó n é h á n y b a n a lakosság 

ádagéle tkora 50 év felett van (pl. Gosztola 70,68 év, Gagyapád 67,89 év, Tornakápo lna 65,27 

év). E települések közül néhány lakossága m é g az 50 főt sem éri el, és a népesség körében 

egyeden 7 év alatd gyermek sem található, ami előbb-utóbb a falu elsorvadásához, illetve 

megsemmisüléséhez vezet (pl. Gosztola). 

A legalacsonyabb mutatóval (5,04) egy Somogy megyei aprófalu, Drávatamási 

rendelkezik. Ennek okai több forrásból táplálkoznak: a település lakossága évtizedek óta fogyó 

tendenciá t mutat, a lakosság konstruktúrájára pedig az ö regedés je l lemző. Az országos 

viszonylatban is rendkívül gyenge mutató legfőbb kiváltója azonban a településen m ű k ö d ő 

szociális otthon, ahol értelmi fogyatékosokat ápolnak. Hasonló okokkal magyarázható a Győr-

Moson-Sopron megyei Zsira alacsony (5,58) mutatója is, hiszen a település szociális 

o t thonában szintén je lentős számú értelmi fogyatékos él. A Veszprém megyei Dákán szintén 
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ilyen szociális otthon működik, mely megmagyarázza alacsony mutatóját (6,42). 

Az egyes térségek, és ezek településeinek értékelésekor fel tédenül beszélnünk kell 

hazánk törpe- és aprófalvas, illetve kisközségi településhálózattal r ende lkező térségeiről. Nagy 

arányban találhatunk ilyen településeket Baranya, Somogy, Zala, Borsod-Abaúj-Zemplén és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. E térségek hazánkban általában periférikus helyzetben 

találhatók, mind természetföldrajzi, mind közlekedésföldrajzi adottságaik rendkívül 

kedveződének . Lakosságuk többnyire agrár tevékenységet folytat, amely szintén kedveződenül 

befolyásolja a vizsgált muta tó alakulását. Tovább nehezíti helyzetüket, hogy je lentős részükben 

a lakosság száma fogyó tendenciát mutat, amely egyrészt abból adódik, hogy a halálozások 

száma meghaladja az élveszületések számát, másrészt pedig abból , hogy a lakosság körében 

nagyarányú a településekről való elvándorlás. 

A legalsó kategóriába tartozó településeket vizsgálva megál lapí tható, hogy egyikük 

lakossága sem haladja meg az 1.000 főt. Ennek el lenére közöttük is felfedezhetők je lentős 

el térések, amelyek területi elhelyezkedésük, etnikai összetételük, konstruktűrájuk, foglalkozási 

szerkezetük, infrastrukturális ellátottságuk, valamint tö r téne lmük és hagyományaik 

kü lönbözőségéből fakad. 

Az ellenpólust, vagyis a 10 végzett osztály feletti értéket muta tó településeket vizsgálva a 

kiváltó okok rendkívül széles skálájával találkozhatunk. Számuk 50 és 19 megyénkből 

mindössze 2-ben (Bács-Kiskun és Békés megyében) nem találunk ilyen településeket. 19 

megyeszékhelyünk közül 15-ben az értékek 10 fölött vannak, amely elsősorban e városok 

közigazgatásban betöltött k iemelkedő szerepkörével magyarázható. A másik négy 

megyeszékhely (Kecskemét, Békéscsaba, Salgótarján és Tatabánya) mutatója is megközelíti a 

10-es értéket . A megyeszékhelyek mindegyikében legalább a középfokú oktatás intézményi 

infrastruktúrája megtalálható, de vannak olyanok is, amelyek hazánk k iemelkedő felsőfokú 

oktatási központjainak számítanak. Ebbe a csoportba tartoznak egyetemi városaink: Pécs, 

Szeged, Debrecen, Miskolc, Veszprém, illetve a kü lönböző főiskolákkal büszkélkedő 

települések: Eger, Nyíregyháza, Szombathely, Kaposvár, Győr, Zalaegerszeg, stb. A fejlett 

oktatási infrastruktúra mellett meghatározó fontosságú lehet a magas értékek kialakulásánál a 

lakosság foglalkozási szerkezete is. Számtalan olyan települést találunk a kategóriában, ahol az 

iparban, illetve a tercier szektorban dolgozók aránya az országos adagot meghaladja. Közülük 

is kiemelkednek a szocialista iparosítás időszakában intenzíven fejlesztett városok: 

Dunaújváros, Tiszaújváros, Kazincbarcika, Paks, Székesfehérvár. Külön említést é rdemel a 

Somogy megyei Taszár, amely 11,14-os mutatójával az egész országban a legmagasabb értéket 

képviseli. Ennek okai szintén a magasan kvalifikált m u n k a e r ő településen belüli arányában 

gyökereznek, amelyet Taszár esetében a légitámaszponton dolgozó katonatisztek jelentenek. 
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Szintén a honvédségi tisztikar befolyásoló hatása az a tényező, amely a Nógrád megyei Rétság 

mutatóját 10 fölé emeli. A megyeszékhelyek esetében m á r utaltam a felsőoktatási 

intézményekkel rendelkező településekre, de ugyanilyen fontos kiemelni az alsó- és középfokú 

oktatás terén k iemelkedő településeket, bár ezek többsége inkább a második kategóriába 

tartozik (főként a nagy múltra vissza tekintő iskolavárosok). Kevéssé ismert iskolavárosuk 

viszont Kisvárda, ahol a helybéli iskolás kordákon kívül is mintegy 1.000 diák tanul. Ezek 

i smere tében már nem meglepő a városhoz r e n d e l h e t ő 10 feletti érték. 

Összességében tehát e lmondha tó , hogy hazánkban az elvégzett osztályok számát 

tekintve a legalacsonyabb értékek kizárólag a községekben fordulnak e lő (többnyire a 

kisközségekben, apró- és törpefalvakban), míg a magasabb ér tékek nagyobbik része a 

városokhoz kötődik (város vagy városkörnyéki község), s csak elvétve fordul e lő a városoktól 

viszonylag távol eső községekben. 

I I I . 3. 4. Összefoglalás 

Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendőkben lényeges változások nem fognak bekövetkezni az 

iskolázottság tekintetében Magyarországon. Az általánosságban magas mutatóval rendelkező 

terü le tek (elsősorban nagytérségek) és az alacsony mutatójú régiók országon belüli helyzete 

viszonylag állandósultnak tekinthető. Az esedeges változások irányvonalát abban látom, hogy 

szélesedni fog a szakadék a két szélsőértékkel j e l l emezhe tő településcsoportok között. 

Várha tóan növekedni fog a 10 feletd értékkel j e l l emezhe tő települések száma. Különösen a 

főváros környéki településhalmaz esetében van erre reális lehetőség. Az ország északnyugati 

részének szerves fejlődése szintén az iskolázottsági muta tók javulását idézheti e lő a 

közeljövőben. Hasonló tendenciák várhatók a közép-békési településegyüttes esetében is. Az 

iskolázottság javulását idézheti e lő egy község esetében a te lepülés várossá nyilvánítása is, 

amelynek különösen a városhiányos térségekben lehet je len tősége . Az agglomerá lódó 

településcsoportok esetében a már magas mutatókkal rende lkező település pozitív kisugárzása 

a szomszédos településekre is hatással van, ezáltal ott is javadhat az iskolázottság. 

Ugyanakkor sajnos reális esély van arra is, hogy növekedjen a leggyengébb kategóriába 

tartozó települések száma. E tendencia érvényesülésére leginkább az elvándorlással sújtott, 

fogyó népességű, hiányos oktatási infrastruktúrával rende lkező térségekben van legnagyobb 

lehetőség. A cigány eüi ikum átlagosnál magasabb természetes szaporodási mutatói je lentősen 

növelhetik arányukat egy adott településen belül, s ezáltal romlanak a település iskolázottsági 

mutatói is. Különösen kilátástalan azon települések helyzete, amelyek lakossága tartósan fogy, 

a népesség ádagéletkora pedig 50 év felett van. Ezek előbb-utóbb lassú pusztulásra vannak 
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ítélve, tehát nagyon fontos lenne ezen települések megmentése . 

Úgy gondolom tehát, hogy az egyes térségek összképe a közeljövcTben sem fog 

lényegesen változni, csak az egyes települések kategóriák közötd mozgása valószínűsíthető. A 

fentebb vázolt terüleü képet minőségében javíthatja a kormányzat oktatáspolitikai reformja, 

amely nemcsak a képzési szint általános emelésére tesz javaslatot, hanem a képzés szerkezetét a 

demográfiai adottságokkal és a várható munkaerőpiac i kereslettel próbálja meg harmonizálni . 

Hazánkban a Világbank kezdeményezésére széleskörű szakértői munka folyt 1995-96-

ban az oktatáspolitika és a foglalkoztatáspolitika megalapozását szolgáló távlati munkaerő-

prognózis kidolgozására. A közoktatáspolitika fő célja ma már az, hogy a fiatalok többsége 

érettségit szerezzen. Ugyanakkor megnőt t a diplomások iránti kereslet mind az oktatáspolitika, 

m i n d a munkaerőpiac i egyensúly szempontjából. A felsőoktatás radikális mennyiségi 

növekedése azonban nagyrészt a korábbi elavult s t ruktúrában következett be, ezért reformja 

e lke rü lhe teden . Problémát jelent az is, hogy a népesség demográfiai helyzete miatt az 

e lkövetkezendőkben tartósan csökkenni fog a közoktatásba kerü lő fiatalok száma (TÍMÁR J. 

1996a, HABLICSEK L . 1994). A kereslet és a kínálat összehangolása nagyon nehéz feleadat, 

mivel ezek képzési szintek és szakirányok szerint je lentősen e l térnek egymástól. A főiskolák 

jelenlegi felvételi száma alapján feltételezett kínálat az összesített keresletet is felülmúlja, míg 

az egyetemi képzésben 10%-os létszámbővítésre lenne szükség. Mindezt összegezve 

e l m o n d h a t ó , hogy a felsőoktatásból kilépők létszáma mintegy 20%-kal múlná felül az összes új 

d ip lomás iránti igényt. Ez a mezőgazdasági képzésben háromszoros , a pedagógus-képzésben 

másfélszeres többletet jelent (TÍMÁR J. 1996b). Ugyanakkor az igények kielégítéséhez az 

egészségügyi, a jog i és a h u m á n szakmákban a felvételi létszámokat 20-30%-kal, a gazdasági, 

kereskedelmi és számviteli csoportban pedig kétszeresére kellene emelni. Mindemellett az 

érettségizettek arányának számottevő növelése - a képzés színvonalának megőrzése mellett - a 

felsőoktatás jelenlegi mennyiségi fejlettségének fenntartása és a gazdaság munkaerő-ellátása 

szempontjából egyaránt e l sőrendű követelmény. Ugyanakkor a fiatalok számának csökkenése, 

valamint a diplomások iránti kereslet miatt a felsőoktatás első évfolyamára felvettek számát 

egyenlőre nem indokolt növelni. Ezen belül az egyetemekre felvettek számát kis mér tékben 

növelni, a főiskoláét pedig csökkenteni kell. A fejlesztés fő stratégiai célját a képzési struktúra 

korszerűsítésében, a színvonal és a hatékonyság növelésében célszerű meghatározni . A 

legnagyobb létszámú felesleg sajnos a pedagógus-képzésben mutatkozik, amely a lakosság 

iskolázottsági szintjére is je lentős hatást gyakorolhat. 

A fentiekben vázoltak miatt a szakoktatást és a felsőoktatást is magába foglaló komplex 

oktatáspolitika kidolgozására van szükség (NYITRAI F. 1996). A jelenlegi k ö z é p és felsőfokú 

oktatási intézmények hálózatának integrációját úgy kell folytatni, hogy a szakképzés minél 
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hatékonyabban alkalmazkodjon a kereslethez. Ezáltal nem csak a munkanélkül iség 

csökkenthető , de növelhető a lakosság adagos iskolázottsági és műveltségi szintje is. 
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III . 4. Az idegennyelv-ismeret területi különbségei Magyarországon 

III. 4. 1. A nyelvismeret jelentősége 

A nyelvismeret műveltségünknek igen fontos, talán egyik legfontosabb része. Ahogy a mondás 

tartja: ahány nyelvet ismer az ember, annyi különböző egyéniséggel rendelkezik. Nyelvek 

tanulásával és tudásával kommunikációs csatornákat nyitunk a külvilág felé, egyre több csatornán 

szerezhetjük be információinkat és ismereteinket, mind több csatornán keresztül oszthatjuk meg 

azokat másokkal. Bármennyire előretört is a nyelven kívüli jelrendszerek szerepe egyes 

tudományokban, az információátvitel és az emberek közötd gondolatcsere eszköze változadanul 

a nyelv maradt. Ez a gondolád egyetértésen át közösséget teremt, összeköt azokkal, akikkel egy 

nyelvet beszélünk, elválaszt azoktól, akik a nyelvünket nem érdk meg. 

Különösen így van ez ma Magyarországon, ahol a társadalmi, poliükai, ideológiai 

változások eredményeképpen egy teljesen új életszemlélettel kell megismerkednünk. Ennek az új 

életszemlélemek a része a más népcsoportokhoz, nemzetiségekhez való pozitívabb közeledés és 

ennek a nyelvtudáson keresztül való lehetősége is. Az új életszemlélet részeként egyre szélesebb 

körökben válik elengedhetet lenné és ugyanakkor hozzáférhetővé a nyelvek ismerete és tanulása. 

A nyugati nyelvek esetében az eddigi kontraszelekciót egyre másra egy egészségesebb struktúra 

váltja fel. A politikai orientáció többpólusúvá válásával egyre szélesebb körökben válik 

szükségessé az idegen nyelvek ismerete (NlKOLOVM. 1999). Az európai és nemzetközi gazdasági, 

politikai és társadalmi élethez való szorosabb kötődéshez, kis nemzet lévén, nekünk kell idegen 

nyelveket tanulnunk, ismernünk. Európa lakosságához viszonyítjva hazánkét, akkor nyelvünkkel 

területünknél is nagyobb mértékben vagyunk kisebbségben. Nemcsak szűkebb 

környezetünkben, hanem egész Európában. Tovább sötétítve az amúgy sem túl világos képet, 

Földünk 6,2 milliárdos lakosságához képest elenyészően kicsi, a kedvező becsléssel 15 millióra 

tehető, magyar nyelvet beszélők száma. Az Európai Unióhoz és a demokratikus közösségekhez 

való kapcsolódásunknak nem csak az ő nyelvüknek ismerete, de a szomszédainkkal való j ó 

kapcsolataink - nyelvük és kultúrájuk ismerete - is íratían feltételei. E fejezel az 1990. évi 

nyelvismereti képet veti össze az 1941-es állapotokkal, elemezve az időbeni és térben való 

változását, struktúrájának átalakulását. 

III. 4. 2. Vizsgálati módszerek 

Forrásanyagként az 1990. évi népszámlálás műveltségi és nyelvismereti ériékei voltak 

felhasználhatóak. Az adatok, amelyek részben készen találhatók meg a KSH népszámlálási 
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köteteiben, részben számítással állíthatók elő, megyei értékekre lebontva, térképen megjelenítve 

szemléletessé teszik a területi és strukturális sajátosságokat. Alapként a "legfrissebb", 1990-es 

értékek használhatók, amelyek a nyelvismeret vonatkozásban még nem elavultak. 

Mindenképpen frissnek kell elfogadnunk a közel egy évdzedes értékeket, figyelembe véve azt a 

tényt, hogy a nyelvtudás mindig egy hosszabb folyamat eredménye. Mindemellett az 1990-es 

értékek jó l tükrözik az elmúlt időszak fő nyelvismered és nyelvtanulási tendenciáit. Az 1990-es 

népszámlálás óta eltelt időszak, annak ellenére, hogy jelentős változások történtek az élet 

minden területén az eltelt idő alatt, gyökereiben nem változtatta meg a nyelvismered képet. 

Semmi esetre sem azok esetében, akik a nyelvet itthon vagy külföldön tanulják. Jelentős változást 

a Magyarországra letelepedett külföldiek sem okoztak még, lévén a nyelvtudás egy hosszabb 

folyamat eredménye, jelenlétük inkább csak színesíti az amúgy sem túl egyhangú képet. Jelen 

nyelvtanulási, nyelvoktatásbéli struktúraváltozások csak a 2000-es értékekben mutathatóak majd 

ki valószínűleg. 

Az összehasonlításként vett 1941. évi népszámlálási eredmények egy maihoz hasonló 

tör ténelmi periódus nyelvismereti képét vetíti elénk. Az utolsó békeévek, illetve a két háború 

közötti időszak jellemzői jelennek meg az 1941-es értékekben. Figyelembe kell venni, hogy az 

akkor zártabbnak tekinthető határok megnyílnak. Az 1938-as és 1940-es bécsi döntések 

é r te lmében a Felvidék valamint Kárpátalja déli övezete, Észak-Erdély és Székelyföld ismét 

Magyarország részeivé lettek. A visszacsatolások eredményeként óriási mére tű migráció indult 

meg az ország akkori határain belül és kívül kihasználva az új lehetőségeket, ugyanis az első 

világháborút lezáró trianoni békeszerződés egymással szoros kapcsolatban álló gazdasági és 

társadalmi egységeket politikai határokkal választott el egymástól. Természetesen a feldolgozott 

értékek az ország mai területére vonatkoznak. 

A népszámlálási kötetek adatainak analizálása után ezek értékelése következett. A 

szintézis elsősorban a nemzetiségi-történeti ismereteinkre támaszkodhat. A jövcTkép 

megrajzolásához a Nemzeti Alaptanterv idevonatkozó részeit, nyelvtanítási szakfolyóiratokat, 

valamint középiskolai és felsőoktatási nyelvi-beiskolázási adatokat használtam fel. 

Mint minden vizsgálamak, ennek is vannak korlátai. A nyelvismeretre vonatkozó 

kérdéseket némi fenntartással kell kezelni, ugyanis önkéntes bevalláson alapulnak. Minden 

önkéntes bevallásban jelen vannak szélsőségek; egy nemzetiségi faluban dolgozó magyar postás 

például nem tartja nyelvtudásnak a mindennapi munkájához elengedheteden német 

nyelvismeretet, míg az alapfokú nyelvvizsgával rendelkező, nyelvet nem használó - de 

nyelvpódékot felvevő városi tisztviselő -nyelvtudásnak vallja a magáét. Általában azonban, a nagy 

számok törvénye alapján, ezek a szélsőségek kiegyenlítődnek és összességében hitelesen 

reprezentálják a valós nyelvtudást. (Magyarországhoz hasonlóan külföldön is többnyire 
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bevalláson alapul a népszámlálások nyelvismeretre vonatkozó adatsora.) A megyei szintű 

lebontásnak és ábrázolásnak szintén vannak negatívumai, azonban itt is a középutat járva, 

általános tendenciák mutathatók ki. Ezen a vizsgálati szinten m é g nem tűnnek el az országrészek 

különbözőségéből adódó területi differenciák és nem is aprózódnak el annyira, mintha 

települési szinten vizsgálnánk. 

Természetesen, ahol érdemes a középszinttől (megye) eltérni az értékelésben, ott ezt 

meg is tesszük. Helyenként igen éles eltérések alakulhatnak ki a nyelvismeretben egymáshoz 

közel fekvő vagy szomszédos települések esetén is. Olykor az is előfordulhat, hogy a falu egyik 

utcájában az egyik, míg a következő utcában egy másik nyelvet beszélő közösség, nemzetiség 

lakik. A településszintű lebontásnál az adatok nagymértékben torzulhamak is. Egy nagyvároshoz 

közel fekvő kis faluban a j ó levegő és az olcsóbb megélhetés miatt megtelepült külföldi, annak 

magyar családtagjai, idegen nyelv tudásukkal a lakosság jelentős százalékát tehetik ki. A statisztika 

pedig ezen eldugott falu esetében 3-5%-os idegen nyelv ismeretet mutat ki . Ezért a települési, 

kistérségi elemzés csak érdekességeket, különleges helyzeteket mutadiat be, de ha a valós 

generális képre vagyunk kíváncsiak, akkor ragaszkodnunk kell a középszintű értékeléshez. 

A népszámlálási adatok a nyelvtudást 23 nyelv esetében adják meg. A nyelveket vizsgálva 

azonnal szembetűnik a nyelvek két fő csoportja. Ezek a nemzetiségi és a tanult nyelvek. 

Országunk hivatalos nyelve a magyar, amely a lakosság 97,7%-át kitevő magyar eutikum 

anyanyelve. A maradék 2,3% megoszlása: 1,3% cigány, 0,3% német , 0,13% horvát, 0,1-0,1% 

szlovák és román, 0,028% szerb, 0,018% szlovén, 0,3% egyéb. Nem ez volt a kép azonban 1941-

ben, amikor a 95,7% magyarság mellett m é g 3,2% német , 0,3% cigány, 0,17% szlovák, 0,08% 

román , 0,04-0,04% szerb és horvát, 0,02% szlovén, 0,45% egyéb nemzetiség lakta az országot. A 

sokféle jelenlévő nemzetiség miatt az első csoportba a német , cigány, horvát, szerb, szlovák, 

szlovén és román nyelvek kerülnek. A második csoportba tartoznak azok a tanult nyelvek, 

amelyeket Magyarországon a legtöbben beszélnek. Természetesen a német nyelv speciális 

helyzetben van. A viszonylag jelentős számü német nemzetiség magas fokű nemzeti kultúrájának, 

valamint az anyaországtól kapott jelentős anyagi támogatásoknak köszönhetően, számarányához 

viszonyítva nyelvét jobban megőrizte. Mint az adatokból kitűnik, viszonylag sok nemzetiség lakja 

az országot, de a magyarság mellett kis arányban. Figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a 

nemzetiségek számbavétele is önkéntes bevalláson alapul. Az önkéntes bevallás következtében a 

statisztikai adatokban szereplő nemzetiségi szám csak egy része a tényleges értékeknek. Emellett 

torzítja az adatokat a népszámlálás időpontjának történelmi és politikai hát tere is. Nem 

ugyanazon körülmények között vallotta, vallhatta valaki magát n é m e m e k és cigánynak 1941-ben 

és 1990-ben. Ennek eredményeképpen csak hozzávetőleges képünk van a nemzetiségek 

tényleges arányáról a népszámlálási adatok alapján. A harmadik csoportba oszdiató a magyar 
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nyelv, ami a nemzetiségek számára tanult nyelv, de hivatalos nyelv lévén, a nemzetiségiek 

legnagyobb része beszéli (TRÓCSÁNYI A. 1996e). 

I I I . 4. 3. A magyar nyelv ismerete 

A magyar nyelv ismerete - az ádagember véleménye szerint mindenképpen - a köznapi életben 

elengedheteden a magyar állampolgárok számára. A lakosság 97,7%-át kitevő magyarság 

anyanyelvként beszéli, de a fennmaradó 2,3% (238.147 fő) számára ez is idegen nyelv. Mint 

tudjuk a nyelvtanulás ideális módja a nyelvi környezet és az ott eltöltött idő, így az ország 

területén élő nemzetiségiek ebből a szempontból kedvező helyzetben vannak. Ennek ellenére 

országos adagban 1990-ben csak 99,8% ismerte a magyar nyelvet, ami másképpen azt jelenti, 

hogy az országban 20.216 magyar állampolgár, egy Mohács nagyságú város teljes lakossága, saját 

bevallása szerint nem beszélte az ország hivatalos nyelvét. Ugyanezt az értéket vizsgálva 1941. évi 

adatok alapján, rögtön feltűnik, hogy a magasabb nemzetiségi arány következtében a magyar 

nyelv ismerete ekkor csak 98,1%-os, ami az akkori népességgel számolva 173.888 - egy mai Pécs 

nagyságú város lakosságának megfelelő - magyarul nem beszélő állampolgárt jelentett. 

Természetesen ezek az emberek nem nagyvárosokban laktak, hanem leginkább az aprófalvas 

településszerkezettel je l lemezhető megyékben, ebben az időben még igen sok esetben érinteden 

nyelvi közösségekben. A magyarul nem beszélők területi elhelyezkedését 1990-ben vizsgálva, 

szembetűnnek Békés és Baranya megyék az országos adaghoz képest magas mutatói , ami a 

nagyszámú nemzetiségi (német, szlovák, horvát és román) lakosság hatásaként értelmezhető. 

Komárom-Esztergom megye esetében a szlovák emikum jelenléte , Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében a tradicionális szlovákság mellett a romániai menekültek, valamint e területek 

perifériális jellege indokolja a magyarul nem beszélők magas arányát. A magasabb arányt 

támasztja még alá Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagyarányú cigány lakossága is, amely 

esetenként a külvilágtól elszigetelten, majdnem teljesen tiszta nemzetiségi-nyelvi közösségekben 

él. Ugyanezen kisebbségnél figyelhetők meg a legalacsonyabb iskolázottsági mutatók is, amely, 

úgy tűnik, szoros összefüggésben van a magyar nyelv ismeretének alacsony szintjével, arányával. 

Összevetve az 1941. évi értékekkel, az említett nemzetiségek lakta megyéken kívül Győr-

Moson-Sopron megye magyarul beszélő lakossága feltűnően alacsony arányú, amely a területen 

letelepedett néme t és osztrák, elsősorban magasabb társadalmi osztályba tartozó lakosság 

magasabb számarányának tulajdonúható. Ezekben a társadalmi körökben nem is volt "sikk" a 

magyar nyelv ismerete, illetve az itt élők magas szintű nyelvtudása nem is kényszerítette rá őket a 

magyar nyelv elsajátítására. Tolna megye esetében kiugró a nagyarányú változás, 90,5%-ról 

99,8%-ra nőtt a magyarul beszélők száma 1941 és 1990 között. A változást az e területről a német 
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lakosság nagyobb arányú kitelepítése - a I I . világháború utáni kollektív bűnösség elve alapján -, 

valamint a gyorsabb asszimiláció eredményezte. 

A népesség 1990. évi magyar nyelvismeretét a településhierarchia szerint vizsgálva 

kitűnik, hogy értékeit tekintve a megyeszékhelyek vezérnek 99,9%-kal. Ezután az egyéb városok 

és Budapest következnek. A községek, különösen az apró (1.000 fő alatd lélekszámmal 

rendelkezőek) már alacsonyabb értékekkel (99,5%) jel lemezhetők, köszönhetően 

elzártságuknak, illetve tisztább nemzetiségi összetételüknek (7. ábra) . 
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7. ábra. A magyar nyelv ismerete Magyarország megyéiben 
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I I I . 4. 4. A nemzetiségi nyelvek ismerete 

I I I . 4. 4. 1. A német nyelv ismerete 

E nyelv ismerete kettős arculatú Magyarországon: Az 1990. és 1941. évi adatok alapján egyaránt 

vezeti a nyelvismereti rangsort. Abszolút számban azonban majdnem 30%-os csökkenést mutat az 

eltelt időszak, ami a népességnövekedést is figyelembe véve súlyos veszteség. A nyelvismeret 

jelenlegi területi elhelyezkedését nagyban meghatározza a statisztika szerint 30.000-es lélekszámú 

n é m e t emikum, ők anyanyelvként beszélik e nyelvet, lakóhelyük magyar társadalmára is pozitiv 

hatást gyakorolva. Az abszolút országos értékeket tekintve kitűnik, hogy a több mint 400.000 

főnyi németü l beszélő lakosságnak - saját bevallása szerint - csak a töredéke német nemzetiségű. 

Terület i elhelyezkedése egyértelműen mutatja, hogy mégis a néme t nemzetiségű területeken a 

legnagyobb arányú e nyelv ismerete. Ez feltédenül a nemzetiségi lakosságot körülvevő, 

helyenként kisebbségben lévő magyar lakosságra gyakorolt pozitív hatásként értékelhető. így a 

té rképre (8. ábra) tekintve Baranya megye kimagasló értéke azonnal érdiető, lévén abszolút 

számát és településenkénti részarányát tekintve Baranya és Tolna megye határán él a legtöbb 

n é m e t nemzetiségű, ahol egyes településeken a lakosság több mint kétharmada e nemzetiséghez 

tartozik (Ófalu 88%, Óbánya 79,1%, Liptód 72,3%, Görcsönydoboka 71,5%, Mecseknádasd 

68,4%). Budapest és Pest megye magasabb nyelvismereti értéke a budai oldalon levő 

agglomerációs terület nagyarányú német lakosságával, illetve a főváros központi szerepkörével 

magyarázható. Országos szinten a településenkénti legnagyobb lélekszámú nyelvi közösségeket e 

terület települései képviselik (Pilisvörösvár 3.462, Budakeszi 1.275, Solymár 1.184, Taksony 1.087 

fő). A Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyék magasabb értékei a Budapest-Bécs 

térszerkezeti vonal men tén való elhelyezkedésükkel függenek össze, amely évszázadok óta 

tengelye a Magyarország és Ausztria közötti kapcsolatoknak (Komárom-Esztergom megyében 

található az a két település, Csolnok és Tarján, amely együtt 2.755 fős németségnek adnak 

otthont). Jól észrevehető emellett a kelet-nyugati eltérés, amely nagyságrendi különbségeket 

mutat a nyelvcentrumtól távolodva. Az 1941. évi adatok számszerűen 30%-kal múlják felül az 

1990. évieket amit az akkori 300.000-es (tízszeres) lélekszámú nemzetiség is indokol. Figyelembe 

kell venni azonban az 1941. évi értékek vizsgálatakor, hogy egy n é m e t orientációjú társadalmi, 

politikai rendszerben nem volt hátrány a német nyelv ismeretét vállalni, vallani. Számarányát 

tekintve magasabb volt az országos adag, jól kimutadiató a nemzetiségi területek ekkor még 

jobban meghatározó szerepe, valamint a kelet-nyugati eltérés szignifíkánsabb je lenlé te . Baranya, 

Tolna megye és Budapest kiugró értékei nemzetiségi jelenléttel is alátámasztottak, míg a 

Budapest-Bécs-(Berlin) térszerkezeti vonal mentén je lentkező magasabb értékek a német 

orientációval magyarázhatók. A kelet-nyugati differenciát kelet perifériális jellege még jobban 
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alátámasztotta, harmincszoros különbségeket mutatva nyugat értékeihez képest. Az 1941 és 1990 

közötti eltéréseket elemezve észrevehető, hogy a területi különbségek jelentősen tompultak, amit 

a német nyelv tanult nyelvként való nagyobb arányú térfoglalása indokol. Összevetve az 55%-os 

csökkenést a néme t nyelvet beszélők számában a 90%os csökkenéssel a nemzetiségek számában 

egyértelmű, hogy a német nyelvet idegen nyelvként beszélők száma jelentős növekedést mutat. 

Az országos nyelvismereti rangsort vezető 12 város nyelvismereti értékeit vizsgálva jó l 

e lkülöní thető csoportokat alkothatunk. Nemzetiségi (Bonyhád 15,9, Mohács 13,6 és Mór 10,6%) 

és idegenforgalmi (Sopron 14,4, Keszthely 14,0, Balatonfüred 13,8, Kőszeg 12,7, Siófok 12,7, 

Balatonalmádi 11,2, Fonyód 9,4%) háttere van a listát vezető településeknek, ugyanakkor a lista 

tíz és tizenegyedik helyén következik csak Budapest (9,7%) és az alvótelepüléseként 

é r te lmezhető Budaörs (9,5%). 

Az 1990-es népszámlálás óta a német orientáció Magyarországon újra erősödött , ami a 

n é m e t nyelv oktatásába eddig is aktivan bekapcsolódó német államnak és egyéb szervezeteknek 

köszönhetően, a nyelv tudása és tanulása iránti igényt tovább növelte. Politikai beállí tódásunkon 

kívül egyre szorosabb gazdasági, kereskedelmi és turisztikai kapcsolatok fűzik az országot a 

n é m e t nyelvet beszélő országokhoz, ami e kapcsolatokban résztvevők számára a nyelv ismeretét 

e l engedhe tedenné teszi. 
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8. ábra. A német nyelv ismerete Magyarország megyéiben 



I I I . 4. 4. 2. A cigány nyelv ismerete 

E nyelv ismerete százalékos arányát tekintve a nemzetiségi nyelvek közül ma a második 

legmagasabb Magyarországon. A legnagyobb magyarországi nemzetiségként (143.000 fő) a 

cigány nyelvet beszélők 71.000-es száma igen alacsonynak tűnik. Levonva a cigány nyelvet esedeg 

idegen nyelvként beszélők számát, egyértelművé válik a cigány népcsoport erős nyelvi 

asszimilációja. Ennél a nyelvnél a legnagyobb fokú a nemzetiségi befolyás a cigány nyelvet 

beszélők területi elhelyezkedésében, így a nyelvet beszélők területi elhelyezkedése megegyezik a 

cigány népcsopor t területi elhelyezkedésével. A Dunántúlon Somogy, Baranya, Zala és Tolna 

megyék aprófalvas településszerkezetéhez, illetve ipari agglomerációihoz, az Alföldön Szabolcs-

Szatmár-Bereg továbbá Nógrád megye perifériális területeihez kö tődően él magasabb számú 

cigányság, így e területeken a legnagyobb e nyelv ismerete. A nyelvismereti értékek ott a 

legmagasabbak, ahol az emikum tiszta nyelvi közösségben él. Baranya megyében található az a 

két település, amely az országban egyedülálló módon gyakorlatilag szinte teljesen homogén 

cigány lakossággal rendelkezik (Alsószentmárton 900 fő - 100% és Gilvánfa 365 fő - 89%). Még 

részletesebben vizsgálva megállapídiató, hogy a községekben (60%), illetve a külterületeken 

(5%) beszélik a lakosság arányához képest magas számban a nyelvet. Szintén feltűnő e nyelv-

szerény ismerete a már említett Bécs-Budapest térszerkezeti vonal mentén , amit ezen területek 

e l t é rő kulturális, társadalmi berendezkedése magyaráz. Az 1941-es országos adag 50%-a volt a 

mainak, ami a cigány népesség alacsonyabb térfoglalását jelentette abban az időben. Területi 

elhelyezkedésük a mainál kevésbé volt polarizált, azonban főként településszerkezetüknek 

köszönhetően Baranya, Somogy és Nógrád megyék akkor is k iemelkedő értékeket mutattak. A 

27.000-es nemzetiség 1990-re 143.000-rel növekedett (5,3-szeres), ugyanakkor a nyelvet beszélők 

száma csak kisebb mértékben (2,5-szeres) emelkedett, ami igen magas fokú nyelvi asszimilációt 

jelent ebben az időszakban (9. ábra) . A nyelvi asszimilációt az alacsony iskolázottsági szinten 

kívül az is tovább erősíti, hogy hiányzik a megfelelő szintű tanár-utánpótlás, egyáltalán nincs 

kiépítve e nyelv oktatási struktúrája, amit pedig e nemzetiség száma igen indokolttá tenne. A 

napjainkban éledő, elsősorban alapítványi iskolák, amelyek a cigányság oktatáson keresztül 

tö r ténő felemelését tűzték ki célul, sok esetben éppen a romák körében ismeretiének, vagy 

népszerűdének. További hátrány a cigány nyelv oktatásánál és népszerűsítésénél, hogy a 

Magyarországon "cigány"-nak nevezett nemzetiség korántsem egységes. Saját bevallásuk szerint is 

többféle népcsopor thoz és még ennél is több nyelvi közösséghez, illetve dialektushoz tartozik az 

itt élő cigányság. 
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9. ábra. A cigány nyelv ismerete Magyarország megyéiben 



I I I . 4. 4. 3. A szlovák nyelv ismerete 
A nyelv ismerete 1990-ben egyértelműen a nemzetiségiek lakta területekhez kötött, ugyanakkor 

jól megfigyelhető a szlovák határ menü megyékben tapasztalható magasabb nyelvismereti szint. A 

Békés megyei kimagasló értékek oka, hogy e területen koncenüá lód ik a 10.000 fős szlovák 

népességből mintegy 4.000 fő (Tótkomlós 2.819, Csabacsüd 521, Kardos 478 fő). A maradék 

ké tharmad elszórtan helyezkedik el a Budapesttől északnyugana elhelyezkedő településsávban, a 

Pilisben (Pilisszentkereszt, Kesztölc, Piliscsév, Pilisszendászló, Tardosbánya, Sárisáp), valamint 

Nógrád (Ősagárd, Sámsonháza) és Borsod-Abaúj-Zemplén (Komlóska, Vágáshuta, Nagyhuta, 

Répáshuta, Alsóregmec) apró falvaiban, tiszta eünkai közösségekben. Az ország többi területein 

a szlovák nyelv ismerete alacsony, anyanyelven kívül is csak ezen területeken beszélik magasabb 

arányban. Az 1941. évi adatokat elemezve ugyanezt a terüleü elhelyezkedést lehet tapasztalni, 

azzal az eltéréssel, hogy akkor még Csongrád és Bács-Kiskun megyékben is je lentős a szlovák 

nyelvet beszélők száma. Az adatokból következően az egész ország területére kiterjedő nyelvi 

asszimiláció i t t volt a legerőteljesebb, illetve a I I . Világháborút követő "lakosságcsere" nyelvileg e 

területet érintette leginkább. 

I I I . 4. 4. 4. A román nyelv ismerete 

Szintén a nemzetiségek lakta területekhez kötődik, így elsősorban az anyaországhoz -

Romániához - közeli határmenti megyékben, elsősorban a Körös-mentén je lentős (Kétegyháza, 

Méhkerék, Elek, Körösszegapáti, Bedő, Pusztaotdaka, Körösszakái, Lökösháza). A 10.000-es 

románságból 5.000 Békés megyében 4 településen él, míg a fennmaradó 50% kisebb 

koncennác iókban elszórtan az ország területén. Hajdú-Bihar megye egyes településein él még 

je len tős román nemzetiség, valamint Baranya és Tolna aprófalvas, soknemzetiségű településein 

növeli a román nyelvet ismerők számát. Az 1941-es értékek Békés, Hajdú-Bihar és Csongrád 

megye esetében kiemelkedőek, mint határmenti nemzetiségi területek, emellett m é g Budapest 

kiugró értéke figyelhető meg. Az 1941 és 1990 közötti időszak egyértelmű nyelvi asszimilációt 

mutat országos szinten, 40%-kal esett vissza a román nyelvet beszélők száma. Ha azonban az 

országos adagot területi szinten elemezzük érdekes kettősséget kapunk. A nemzetiségi 

megyéknek számító Békés, Hajdú-Bihar és Csongrád megye esetében csökkent, míg az ország 

belső területein, Baranya, Tolna, Pest, Zala, Győr-Moson-Sopron megyékben nőtt a román 

nyelvet beszélők száma. Ezt a tendenciát a román nyelvet, mint idegen nyelvel tanulók számának 

növekedése, de elsősorban a román nemzetiség belső területekre való áttelepedése 

eredményezte. Nem szabad egy másik jelentős tényezőről sem megfeledkeznünk e tendencia 

értékelésénél. Az egyre keményebbé váló romániai kommunista rezsim elől Magyarországra 
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menekülők száma folyamatosan emelkedik a vizsgált időszakban, a csúcs értéket az 1989-as év 

adja. A romániai menekültek és letelepedettek, akár erdélyi magyarok vagy román 

nemzedségűek, magukkal hozták román nyelvtudásukat, amely feltétlen megjelenik az ország 

nem nemzetiségiek lakta, belső megyéinek nyelvtudás! mutatóiban is. 

I I I . 4. 4. 5. A horvát nyelv ismerete 

A nyelv ismerete ugyancsak a Magyarországon élő 13.000-es kisebbség területi elhelyezkedését 

követi. Szembetűnő azonban, hogy míg számarányukat tekintve megelőzi a román és a szlovák 

kisebbséget, addig a horvát nyelvet ismerők száma elmarad tőlük. A horvát nemzetiség viszonylag 

nagy koncentrációban él Baranya, Vas és Zala megye egyes területein. Ezen területeken egy-egy 

településen a horvát lakosok száma 70-90% is lehet (Felsőszenünárton 90,1%, Tótszerdahely 

87,7%, Tótszenünárton 83,1%, Narda 80,2%), ami tisztább nyelvi közösségeket eredményez. 

Ezekben a megyékben a horvát nyelvet ismerők száma messze az országos átlag felett van. 1941-

ben Baranya megye jobban kiemelkedett nyelvismereti értékeivel, ugyanakkor a nyugat

dunántúl i illetve a Bács-Kiskun megyei területeken is magasabb arányban beszélték a horvát 

nyelvet. A horvát nyelvet ismerők száma 1941 és 1990 között 60%-kal csökkent és területileg 

koncentrálódot t . Szomorú azonban a tény, hogy míg 1941-ben a 4.000-es horvátság mellett a 

húszszorosa ismerte még a nyelvet, ez az érték nagyságrenddel csökkent, az 1990-es statisztika 

szerinti 13.000-es nemzetiség nyelvét csak kétszer annyian beszélik idegen nyelvként. 

I I I . 4. 4. 6. A szerb nyelv ismerete 

A szűk 3.000 fős szerb nemzetiség területi elhelyezkedését követi a szerb nyelvet beszélők 

térfoglalása is. Baranya a déli részén található szerb kisebbségnek (Harkány, Lippó) , Bács-Kiskun 

a Duna mentén északra húzódó szerb településeinek (Hercegszántótól-Szentendréig), Csongrád 

a Tisza-Maros szögében (Deszk, Újszentiván) található szerb nemzetiségnek köszönhetően 

magasabb nyelvismereti adaggal rendelkezik. 1941-ben a helyzet hasonló volt, de az említett 

területeken kívül a Pest megyei, Budapesttől észak-északnyugatra elhelyezkedő szerb települések 

tették kimagaslóvá e területet. A nyelvi asszimiláció üteme itt is gyorsabb mint a nemzetiségi, a 

szerb eüt ikum száma 20%-kal, míg a nyelvet beszélők száma 40%-kal csökkent. 

I I I . 4. 4. 7. A szlovén nyelv ismerete 

A nyelv ismerete elenyésző az országos adagot tekintve, azonban nemzetiségi nyelvként érdemes 

foglalkozni vele. 1990-ben 2.000 fős szlovén kisebbség élt az országban viszonylag nagy 

koncentrációban (hat településen 50-700 fős lakosságszám mellett, 50-92% közötti 



koncentrác ióban) . Ennél a nyelvnél mérhe tő le a nyelvi asszimiláció mértéke leginkább, mert a 

szlovén emikum nagysága 1941 és 1990 között számottevően nem változott (-7%). Ugyanakkor a 

szlovén nyelvet ismerők száma 40%-kal csökkent. Figyelembe véve a szlovén nyelvet idegen 

nyelvként beszélők számát (1990-ben 1.566 fő), a csökkenés még drasztikusabb (64%). Területi 

elhelyezkedésében mind az 1941. és az 1990. évi adatok alapján a szlovén kisebbség otdiona, a 

Vas megyei Őrség-Vendvidék (Vasi-hegyhát települései: Felsőszölnök, Apátistvánfalva, 

Szakonyfalu, Alsószölnök, Kérvölgy, Orfalu) a meghatározó. A nemzetiségek az idők folyamán 

területeiken maradtak, így az országos képet csak a szlovén nyelvet idegen nyelvként beszélők 

változtatták meg kis mértékben. 

I I I . 4. 4. 8. Összefoglalás 

Összefoglalásként a nemzetiségi nyelvekről e lmondha tó , hogy párhuzamosan a nemzetiségiek 

számának csökkenésével, a nemzetiségi nyelvet beszélők száma is csökkent, azonban a nyelvi 

asszimiláció mértéke a legtöbb esetben jóval nagyobb mint a kisebbségi. A cigány emikum 

tekintetében gyors népességnövekedés tapasztalható, ugyanakkor ezt a folyamatot relatív nyelvi 

asszimiláció kíséri, a lassabb emelkedést mutató , cigány nyelvet beszélők formájában. A német 

nyelv speciális helyzetben van, nemzetiségi nyelvből egyre inkább előtérbe kerül mint idegen 

nyelv, de ezt a folyamatot történelmi és kulturális örökségünk is alátámasztja. Jelentős 

térfoglalását csak az angol nyelv szoríthatja vissza az elkövetkező évtizedekben. A nemzetiségi 

nyelvet beszélők területi elhelyezkedése érdekes képet mutat: A német nyelv kettősségének 

köszönhetően egyenletesen elterjedt a településhierarchia minden szintjén, ugyanakkor a többi 

nemzetiségi nyelv ismerete inkább rurális térségekhez kötött, ezen belül az aprófalvas 

településszerkezettel rendelkező térségek tűnnek ki magas értékekkel. A nyelvi asszimiláció 

mér t éke ezen nyelvek esetében a nagyvárosokban a leggyorsabb, ugyanakkor ez az értékekben 

nem mutatkozik meg szignifikánsan, a városokban lakó nem nemzetiségi, de nyelvismerettel 

rendelkezők miatt, akik az urbanizációs folyamat és a faluellenes településpolitika következtében 

akár nemzetiségi falvakat elhagyó lakosság soraiból is kikerülhettek. 

I I I . 4. 5. A tanult nyelvek ismerete 

A tanult nyelvek egy másik kategóriát képeznek, itt nem nagyon beszélhetünk anyanyelvi 

háttérről, illetve nem ez a területi elhelyezkedés alapja. A nyelvismeret szempontjából 

legpreferáltabb nyelvek az angol, orosz, francia, olasz és spanyol voltak. Ezek közül az angol és az 

135 



orosz előzi meg a nemzetiségi nyelveket (kivéve a németet ) , míg a francia 6., az olasz 10., a 

spanyol a 12. a beszélt nyelvek abszolút rangsorában. 

I I I . 4. 5. 1. Az angol nyelv ismerete 
E nyelv, mint a mai világ nemzetközileg is leginkább használt nyelve, Magyarországon is az elsők 

között volt 1990-ben, szerepe azóta folyamatosan növekszik (GlNTER K. 1993). Nem mindig volt 

ez így, Magyarországon az 1960-as évektől veszi át a francia nyelv második helyét párhuzamosan 

az Európában zajló előretörésével, illetve egy-két évúzedes csúszással követve azt. Az ország 

lakosságából adagosán 2,21% beszéli az angol nyelvet, 99,8%-ban mint idegen nyelvet. Ez 

hatalmas előretörés (300%-os) az 1941-es értékekhez képest. Az angol nyelv ismeretének terüleü 

elhelyezkedése igen jellegzetes képet alkot. Budapest az ország központja minden tekintetben, 

számos oktatási, igazgatási, politikai, diplomáciai, kereskedelmi intézményével az országos adag 

háromszorosával tűnik ki az angol nyelvet beszélők számában. A következő kategóriába 

Csongrád megye tartozik, előkelő helye Szeged kulturális központ jel legének és nagyszámú 

oktatási intézményének köszönhető. Az alföldi, főleg mezőgazdasági foglalkoztatottságú 

megyékben érvényesül e szempontból a perifériális jelleg. Somogy, Vas és Zala megye ádaga 

azért alacsony, mert e területek településszerkezete inkább rurális jellegű, soknemzetiségű 

lakossággal rendelkeznek. Tolnában az erős nemzetiségi lakosság és a rurális jelleg, Nógrádban 

az ipari, míg Szabolcsban a mezőgazdasági perifériális jelleg az alacsony értékek magyarázata. 

1941-ben az adagon felüli szintet Budapest éri el hangsúlyozva ezzel is erős központi szerepét. 

Emellett csak a nyugatul kapcsolatban lévő megyék, valamint a Szeged kulturális központtal 

fémjelzett Csongrád megye méltó említésre. Az 1941 és 1990 közötti időszakban erős az angol 

nyelv előretörése, térfoglalása a mai napig tovább nő . 

Érdekes képet mutat az ország azon 12 településének elhelyezkedése, ahol e nyelvet a 

legnagyobb arányban beszélik. A budapesti agglomerációhoz tartozó települések vezetik a listát 

(Budapest 9,3, Budaörs 7,2, Gödöl lő 5,7, Szentendre 5,4, Dunakeszi 4,3,) melyek közé csak a 

felsőoktatási intézménnyel bíró városok (Szeged 5,3, Debrecen és Pécs 4,1-4,1, Veszprém és Eger 

3,9-3,9%) tudtak bekerülni . Említésre méltó Balatonalmádi hatodik (4,4%) és Balatonfüred 

tizedik (3,9%) helyezése, amely egyértelműen a Balatonalmádiban több éve m ű k ö d ő 

kéttannyelvű gimnázium sikeres tevékenységének tudható be. 

Világszerte n ő az angol nyelv szerepe, ami nem utolsó sorban az USA-nak, és nem 

Angliának, a nyelvcentrumnak, köszönhető. Mára a világon beszélt 13 nagy nyelv közül a 

második legelterjedtebbként tratjuk számon. A XX. század elejétől az USA gazdasági, politikai és 

katonai világuralomra tör, befolyása a világban e század közepére hatalmassá válik. Az egyre-
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másra formálódó polidkai, kulturális, gazdasági szervezetekben az USA - gazdasági erejének 

köszönhetően - egyre fontosabb szerephez ju t , így a legfontosabb, legnagyobb világszervezetek 

nyelve, majd az általánosságban legelfogadottabb nyelv is az angol lesz. Az alábbi szervezetek 

legalább egyik hivatalos nyelve az angol; ENSZ, FAO, WHO, NATO, OPEC, EU, IMF, NOB, 

WTO, EFTA, OECD stb. Ezen szervezetek valamelyikében a Föld majdnem minden országa 

képviselted magát, ami sok, angolul jól beszélő embert feltételez világszerte. 

A nyelvismeret területi elhelyezkedése - köszönhetően egyre kiterjedtebb oktatásának -

mára h o m o g é n e b b , jelentősen csökkentek a területi differenciák, azonban ennek ellenére a 

centrum és a periféria között ma is 14-szeres különbség van e tekintetben (10. ábra) . 
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10. ábra. Az angol nyelv ismerete Magyarország megyéiben 



I I I . 4. 5. 2. Az orosz nyelv ismerete 
Ismerete viszonylag egyenletes területi elhelyezkedést mutat, előkelő pozíciót elfoglalva az 

idegen nyelvek rangsorában. 1947-től 1990-ig az orosz nyelv tanulása kötelező volt ötödik 

osztálytól az egyetemi tanulmányokig, emellett még tagozatos és speciális orosz-tannyelvű 

osztályok sokasága jellemezte az országot. A polidkai orientációból következő elsődlegessége 

nem mutatkozik meg annyira a stadszdkai mutatókban mint feltételezheüiénk, hiszen 

számarányát tekintve csak 68%-a az angol és 34%-a a német nyelvet beszélőknek. Az 1941-es 

ér tékekhez képest országosan tízszeres az orosz nyelvet beszélők számának növekedése, ennek 

e redményeképpen a nyelvek rangsorában a 10. helyről a 3.-ra jö t t fel. Terüleü elhelyezkedése 

nagyjából egyenletes, azonban itt is jól kimutatható területi különbségek tapasztalhatók. 

Budapest szerepe egyértelműen kimagasló, a település méretéből és számtalan központi 

funkcióiból adódik előkelő helyezése. Csongrád, Baranya és Hajdú-Bihar megyék j ó pozíciói 

egyetemi városaiknak, illetve nagyszámú középfokú oktatási intézményeiknek köszönhetőek. A 

másik csoport az ország ipari- vagy energia-tengelye mentén elhelyezkedő megyék sora, ahol a 

középfokú oktatási intézmények tömege, illetve a Szovjetunió-orientált nehézipari üzemek zöme 

helyezkedett el. Érthetően ezeken a területeken az orosz nyelvet beszélők aránya jóval magasabb 

m i n t a következő kategóriába eső, rurális településszerkezettel rendelkező megyéké. Győr-

Moson-Sopron megye alacsony értékei a hagyományos nyugat-orientált társadalmi 

berendezkedésekkel és a nyugati nyelvek magasabb fokú ismeretével magyarázható. 

1941-ben az orosz még abszolút kevesek által ismert nyelv Magyarországon, nagyjából 

annyian beszélték abban az időben, mint a lengyelt. Területi elhelyezkedése már akkor is 

különbségeket mutatott, azonban ezek a differenciák jóval szerényebbek mint 1990-ben. 

Budapest és Pest megye értékei - a főváros központi jellegéből adódóan - kiemelkedőek ebben az 

időben is. Az adatok értékelésénél érdekes még azt is figyelembe venni, hogy míg az angol nyelv 

ismereténél nagyobb (másfélszeres) térfoglalása mellett kb. 400 anyanyelvű él a országban, addig 

az orosz nyelv tanulását közvetve vagy közvedenül 4.000 orosz anyanyelvű segíthette volna 

hatékonyabban (11. ábra). 
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11. ábra. Az orosz nyelv ismerete Magyarország megyéiben 



Szemléletes képet mutat az ország azon 12 városának elhelyezkedése, ahol e nyelvet a 

legnagyobb arányban beszélik. Az igen egyenletes eloszlású mezőnyben a fővárost és az ahhoz 

tartozó agglomerációt képviseli négy település (Budapest 4,3, Gödöl lő 3,7, Szentendre 3,6, és 

Budaörs 3,2%). Emellett az ipari potenciállal rendelkező városokban (Veszprém 3,8, Záhony 3,6, 

Szolnok, Eger 3,3-3,3, Debrecen, Tata 3,2-3,2, Székesfehérvár, Nyíregyháza 3,1-3,1%) 

meghatározó az orosz nyelvtudás. 

I I I . 4. 5. 3. A francia nyelv ismerete 

A francia nyelv az abszolút rangsorban elfoglalt hatodik helyezésével az egyik nagy vesztes a ma 

ismert nyelvek közül, hiszen elsősorban a francia nyelv rovására tört élre a néme t és az angol 

nyelv Magyarországon. Az 1941 és 1990 közötd időszakban kétharmadára esett vissza a francia 

nyelv ismerete, ami a nemzetiségi nyelvek mellett még az olaszról is e lmondható . 1990-ben az 

ország lakosságának fél százaléka beszélte a francia nyelvet, igen éles területi különbségekkel. 

Budapest kimagasló értéke után Baranya és Csongrád megyék rendelkeznek magas mutatókkal, 

köszönhe tően egyetemi városaiknak és számos oktatási intézményüknek. Pest megye, mint a 

budapesti lakosság agglomerációs területe és mint a budapesti foglalkoztatottak egy részének 

lakóhelye, szintén jó értékekkel rendelkezik a francia nyelvtudást illetően. A következő 

kategór iába is csak azok a megyék tartoznak, amelyek jelentős nagyvárosokkal rendelkeznek. Az 

1941-es helyzethez viszonyítva, a mennyiségi csökkenésen kívül, szembetűnő a területi 

á t rendeződés is. A viszonylag magas arányokkal rendelkező megyék közül csak az egyetemi 

várossal bírók tudták növelni a francia nyelvet ismerők számát. Emellett Budapest ér tékének 

csökkenése is jelentős, de e hatalmas csökkenés után is adagosán négyszer többen beszélnek 

franciául a fővárosban mint a sorrendben őt követő Csongrád megyében (12. ábra) . 
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12. ábra. A francia nyelv ismerete Magyarország megyéiben 
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I I I . 4. 5. 4. Az olasz nyelv ismerete 

A nyelv a másik nagy vesztes a fent elemzett francia mellett. Az 1941-es olasz-német orientációnak 

köszönhetően magas arány is 30%-kal esett vissza 1990-re. A területi változásokról ugyanaz 

m o n d h a t ó el mint a francia nyelv esetében. Az egyetemi várossal rendelkező megyékben 

emelkedés, míg az ország többi részén, így Budapesten is nagymérvű csökkenés tapasztalható az 

e nyelvet beszélők számában. A nyelv ismeretének területi elhelyezkedését vizsgálva 1990-ben 

nagyon jól kivehető területi különbségek adódnak. Budapest - mint általában - az adag felett (3,5-

szer) van. A következő csoportba az egyetemi várossal rendelkező megyék és Budapest 

agglomerációjaként felfogható Pest megye kerültek. Éles különbség tapasztalható a következő 

kategóriába lépve, amelybe a teljes Dunántúl , valamint Hajdú-Bihar megye tartozik, ahol 

Debrecen egyetemi város és kulturális központ szerepéből adódó magas átlagát a megye 

hatalmas rurális térségei rontják le. A legalacsonyabb nyelvismereti értékekkel a maradék alföldi 

megyék rendelkeznek. A helyzet 1941-ben hasonló volt, azzal a különbséggel, hogy a nyugat

magyarországi megyék átlagai az erősebb olasz kapcsolatoknak köszönhetően magasabbak voltak 

min t az ország többi területein, ahol a nyelvismereti kép h o m o g é n e b b volt mint 1990-ben. 

I I I . 4. 5. 5. A spanyol nyelv ismerete 

E nyelv, mint a világon az egyik legtöbbek által beszélt nyelv az egyre előkelőbb pozíciót elfoglaló 

idegen nyelvek között van ma Magyarországon. Az ismert nyelvek rangsorában az 1941-es 15. 

helyről a 12. he lyre jö t t fel. Ennél jóval többet árul el a spanyol nyelvet ismerők számának 4,3-

szeresére való növekedése 1941 és 1990 között. 1941-ben Budapesten a népesség 0,8%-a beszélte 

a spanyol nyelvet, ami az országos adag négyszerese, figyelembe véve azt, hogy csak a Bécs-

Budapest térszerkezed vonal mentén elterülő két megye rendelkezett m é g az átlag körüli 

ér tékekkel . Ez a helyzet mára teljesen megváltozott; Budapest értéke tovább emelkedett, 245-

szeresét elérve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adagnak. Pest megye a spanyol nyelv esetében is 

j ó értékekkel bír Budapesdiez kapcsolódóan. Fejér, Somogy, Békés és Csongrád megye 

magasabb értékei egy-egy jól m ű k ö d ő spanyol nyelvi oktatási centrummal is magyarázhatóak. 

Ilyen kis értékek mellett egy jól m ű k ö d ő iskolának vagy oktatási intézménynek, spanyol 

érdekel tségű vállalamak is az átlagot alakító hatása lehet. 

I I I . 4. 5. 6. Az e szpe ran tó nyelv ismerete 

Az eszperantó nyelvet csak érdekességként emlídietjük, amely a közfelfogásban preferált 

nyelvként él, köszönhetően az elmúlt rendszer szocialista társadalmaiban való népszerűségének. 

Az 1941-es értékekről 2,5-szeresére növekedett az ezen nyelvet beszélők száma 1990-re. 1941-ben 
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Budapest ebben az esetben is kiemelkedik értékeivel, az ország eszperantóul beszélő 

lakosságának 60%-a a fővárosban élt. 1990-re ez az arány változik, az út törőházakban és 

művelődési ouhonokban m ű k ö d ő eszperantó szakkörök és tanfolyamok hatására az egész ország 

területére kiterjed oktatása. 1990-ben Budapest még mindig vezet értékeivel, azonban a területi 

differenciák már tompultak. Az eszperantó nyelvről tehát e lmondha tó , hogy Magyarországon 

nem töltötte be a neki szánt univerzális nyelv szerepét, ismertsége így igen alacsony szintű ma is. 

I I I . 4. 5. 7. Összefoglalás 

Összességében e lmondható a tanult nyelvekről, hogy 1941 és 1990 között az olasz és a francia 

nyelv ismerete erősen visszaesett, terüleü struktúrája átrendeződött , míg az angol orosz, spanyol 

és eszperantó nyelvek előretörése figyelhető meg országos szinten. Ezen változásokat jól 

alátámasztja országunk nyelvoktatási struktúrájának megváltozása. Hogy ezen folyamat jól 

é rzékelhe tő legyen, az 1940. előtd időkre kell visszanyúlni. Évszázadokon át a ladn, majd a Raúo 

Educationis értelmében a szomszédok nyelve, később az erősödő germán hatás 

e redményeképpen a német nyelv uralta nyelvoktatási struktúránkat. A század első felében 10 

éves kortól a német nyelv tanulása volt elterjedt, majd a polidkai irányváltásnak megfelelően a 

század második felében az orosz nyelv lett kötelező. A század első felében a második kötelező 

nyelv leginkább a francia, angol, olasz vagy spanyol míg a század második felében a német , majd 

egyre inkább az angol. Az elmúlt évek polidkai, társadalmi változásainak következtében ma már 

nem kötelező az orosz nyelv tanulása, azonban általános iskolában 11 éves kortól egy, nem 

szakmai középiskolában kettő nyelv tanulása kötelező. így az orosz nyelv helyébe az angol és a 

n é m e t nyelv lép, míg a második kötelező nyelvek csoportjában ma újra megjelenik a francia is. 

Mai nyelvoktatási struktúránkban az angol nyelv áll az első helyen a némettel majdnem 

megegyező mértékben, majd a francia, orosz, olasz és ladn nyelvek következnek. Az idegen 

nyelvek ismeretéről szólva nem szabad elfeledkeznünk a ladn nyelvről sem, amelynek tanulása 

ismét divatos lett, de a ladn - holt nyelv lévén - még mindig olyan kevesek által beszélt, hogy a 

KSH által vizsgált első 23 nyelv között sem szerepel. 
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13. ábra. A népesség anyanyelvén kívüli nyelvismerete Magyarország megyéiben 



I I I . 4. 5. 8. Te l epü lé sh i e r a r ch ikus kép 

A tanult idegen nyelvek ismeretének településhierarchikus elhelyezkedése igen érdekes képet 

mutat. Budapesten tömörül a tanult idegen nyelveket ismerők 57%-a szemben a városnak az 

ország népességéből való 19,45%-os részesedésével. Az adatokból kitűnik, hogy itt a legmagasabb 

az idegen nyelvet beszélők száma, ami sokszor több nyelvet is beszélő egyéneket is takar. 

Budapest részesedését vizsgálva az idegen nyelveket beszélők arányából, megállapítható, hogy 

miné l kevesebben beszélnek egy nyelvet az országban, annál nagyobb Budapest részesedése az 

országos mennyiségből, (orosz: 34%, spanyol: 77%) Megyeszékhelyeink és egyetemi városaink 

k i tűnnek magas értékeikkel, azonban itt az idegen nyelvet beszélők számának aránya már kisebb 

m é r t é k b e n múlja felül (1,5-2-szeresen) a népességből való részesedésüket. A 

településhierarchiában lefele haladva a tanult nyelvek aránya csökken, városi szinten egyezik 

meg a népesség aránya a nyelvet beszélők országos arányával. Községeink esetében ez az arány 

megfordul, a tanult idegen nyelvek helyébe a nemzetiségi nyelvek kerülnek. Igen sok azonban 

azon községek száma, ahol egyáltalán nem beszélnek idegen nyelvet. 

I I I . 4. 6. Az egyéb nyelvek ismertségéről 

Az egyéb nyelvek ismertségéről is képet alkothatunk a legpreferáltabb nyelveken kívül, mivel a 

népszámlálási adatok 23 nyelv esetében adják meg az ismertséget. E lmondható , hogy a 

részletesen ismertetett nyelveken kívül a bolgár, cseh és lengyel nyelvek kivételével az ismertséget 

i l letően minden nyelv esetében erős növekedés tapasztalható. Ez a folyamat egy világtendencia 

részeként értelmezhető, amely Magyarországot is elérte az utóbbi évtizedekben. Mind több és 

t ö b b ember tanul ma nyelveket a világon, hogy az eltérő nyelveket, idegen kultúrákat és 

társadalmakat megközelíthesse, kapcsolatba léphessen vele. Magyarország nyitottabbá válásával 

i t thon is egyre inkább megvannak már a nyelvtanulás lehetőségei, az országba került nagyszámú 

külföldi az ország nyelvi sokszínűségét növeli, közveden vagy közvetve részt vállalva a magyarok 

idegen nyelvekre való oktatásában. így lehetséges az, hogy ma Magyarországon már mérhe tő az 

igen egzotikus nyelveket (arab, indiai, japán, kínai stb.) nyelveket beszélők száma is. Az ország 

1990 óta fokozódó kinyílása helyenként azt az érzetet keltheti bennünk , hogy mára már minden 

nyelv előfordul Magyarországon. A multinacionális cégektől kezdve, a menekül teken keresztül a 

volt "KGST piacok"-on vásározókig igen széles skálán jelennek meg a külföldiek hazánkban. Az 

itt le- és megte lepedők nyelvismereti szempontból akarva-akaraüan pozitív hatást gyakorolnak 

környezetükre. Sajnálatos tendencia azonban az országban lakó nemzetiségek asszimilációja, 
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amellyel párhuzamosan sokszoros nyelvi asszimiláció folyik. A nemzetiségi iskolák fenntartásával, 

valamint kultúrájuk megőrzésének lehetőségével igen sokat javí thaüiánk e szomorú tendencián. 

I I I . 4. 7. Összefoglalás 

Általános képet adva Magyarország nyelvismeretéről két külön kategóriát kell alkotnunk. Az 

egyik az ország népességének nyelvtudása, amelybe beletartozik az összes nemzedségi lakos, 

valamint a nem magyar anyanyelvű egyéb állampolgáraink. Nyelvismered szempontból ők 

vannak előnyös helyzetben, lévén anyanyelvük az ország lakossága nagyobb részének idegen 

nyelv. Ugyanakkor nekik, akik az országunkban laknak, adva van az első idegen nyelv anyanyelvi 

környezetben való elsajátításának lehetősége, lévén az ország hivatalos nyelve a magyar. A másik 

csoportba tartozó embereknek már nehezebb dolguk van, nekik anyanyelvükön kívül, idegen 

nyelvként, a nyelvcentrumtól távol kell elsajátítaniuk a nyelvet. Az anyanyelvükön kívül idegen 

nyelvet beszélők területi elhelyezkedését értékelve Budapest, Baranya és Békés megye tűnnek ki 

magas értékekkel. Budapest szempontjából a nemzetiségiek je lenléte nem meghatározó, 

azonban az ország központjaként, kapujaként a külvilág felé igen sokféle anyanyelvű embernek 

ad otthont. Országos központi funkciójából adódóan az igazgatási, politikai, diplomáciai, 

kereskedelmi és oktatási éleüiez e lengedhetedenül szükséges idegen nyelvet beszélők zöme itt 

található a legnagyobb koncentrációban. Baranya esetében a soknemzetiségű hagyományok és 

Pécs kulmrális, oktatási központjel lege adja meg az országos adagon felüli értékek magyarázatát. 

Békés megye magas értékei már csak határhelyzetének, valamint magas arányú nemzetiségi 

lakosságának köszönhető. Jól kivehető eltérés tapasztalható az ország keleti és nyugati fele között. 

Országos adagnak megfelelő a Dunántúl és az ország középső része, míg az ország keleti felében 

az országrész perifériális jellegéből adódóan igen alacsony értékek a jellemzőek. Az 194l-es 

ál lapot h o m o g é n e b b országos elhelyezkedést tükröz, mivel erősebb a nemzetiségek részaránya, 

eloszlásuk az országban egyenletesebb volt. A klasszikus, nemzetiségi lakossággal rendelkező 

megyék (Baranya, Békés, Tolna) mellett a Budapest-Bécs térszerkezeti vonal men tén találhatóak 

magasabb értékek, míg az Alföld és a keleti országrész itt is alacsonyabb mutatókkal je l lemezhető 

(13. ábra ) . Oktatási politikánknak igen nagy súlyt kell e térségek nyelvoktatásának fejlesztésére 

fektetnie. 

I I I . 4. 7. 1. Területi típusok 

Magyarország nagy régióiban a vizsgált adatok alapján területi típusokat alkodlatunk. Budapest 

és Pest megye területén koncentrálódik a legnagyobb arányban minden idegen nyelv ismerete, 
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beleértve a nemzetiségi nyelveket is. Egyedül a cigány nyelv ismerete szembetűnően alacsony, 

ami a térség urbánus településszerkezetével és az ebből következően alacsony arányű cigány 

lakossággal magyarázható. A Dunántúlon általában a nemzetiségi nyelvek a dominánsak de 

ezenkívül érezhető a nyugathoz való közelség is a beszélt nyelvek struktúrájában. Az Alföld igen 

vegyes képet mutat, délnyugatról északkelet fele haladva csökken az idegen nyelvet beszélők 

aránya. Békés megye magas nemzetiségi nyelvismerete miatt, míg Csongrád és Hajdú-Bihar 

megye felsőfokú oktatási és igazgatási szerepe miatt emelkedik ki az alföldi átlagból. A többi 

alföldi megye igen alacsony nyelvismereti értékekkel je l lemezhető. Észak-Magyarország szinte 

teljesen egységesen alacsony értékeket mutat, itt az országos adag alatti a nyelvismeret. Az adag 

körül i értéket csak Nógrád megye éri el nemzetiségi lakosságának köszönhetően. 

I I I . 4. 7. 2. Jelen és jövő 

II I . 4. 7. 2. 1. Helyzetünk a régióban 
Régiónkba kitekintve, a hazai helyzet nemzetközi mezőnyben elfoglalt helyzetét vizsgálva, meg 

kell ál lapítanunk, hogy Magyarország az utolsók között áll a nyelvismeret szempontjából. Azért 

csak szűkebb régiónkra terjed ki vizsgálatunk, mert ezen országok rendelkeznek hasonló 

tör ténelmi , gazdasági, politikai tradíciókkal. Ha Európa többi részét is elemzésünk tárgyává 

t ennénk , akkor még szomorúbb képet festheuiénk hazánk nyelvismeretéről. Nyugat-Európában 

a nyelvoktatásnak régebbi és erősebb hagyományai vannak mint nálunk, nem beszélve a 

stabilabb politikai, ideológiai és gazdasági háttérről . Az 1990-es adatoknál frissebb, de 

korlátozot tabban használható adatokkal szolgál e témában a közvéleménykutató intézetek sora. 

A nyelvtudást a Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon, 

Horvátországban és Szlovéniában vizsgálva kitűnik, hogy országunk a nyelvismeret 

szempontjából , szinte minden tekintetben az utolsó ezen országok között, amit csak részben 

magyaráz Magyarország nagyobb fokú nemzetiségi homogenitása. Kedvező képet mutat azonban 

a jelenleg nyelvet tanulók, illetve ezt tervezők száma, ami a jövőbeni pozícióinkat módosídiatja 

(ÖSSZEFOGLALÓJELENTÉS .... 1994). 

I I I . 4. 7. 2. 2. Lehetségesjövőkép 
Az idegen nyelv tanításhoz ma már az ország politikai vezetése is másképpen áll hozzá mint a 

korábbi időkben. Jól fejezi ezt k i a Nemzeti Alaptanterv idegen nyelv oktatásra vonatkozó 

útmutatása (NAT 1994). E szerint az idegen nyelvek ismeretének különösen nagy jelentősége 

van hazánkban, mert kis lélekszámú nemzet vagyunk, és gazdaságunk színvonala a nemzetközi 

együt tműködésben elfoglalt helyünktől függ. Sajnálatos m ó d o n nyelvünk szerkezelében, 
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je l legében különbözik az európai környezetünkben beszélt indoeurópai nyelvektől, ezért a 

magyar ember számára az idegen nyelvek elsajátítása fontos, de nehéz feladat. Az idegen nyelvi 

a lapképzésben legalább egy élő idegen nyelvet kell megtanítani olyan fokon, hogy a tanuló 

hétköznapi helyzetekben azt használni, alkalmazni tudja. Az első idegen nyelv tanítását 

legkésőbb a 4. vagy 5. osztályban meg kell kezdeni, és - kivételes esetektől eltekintve - azt a 

tankötelezettség egész időtartama alatt folytami kell. A középiskolai képzés két idegen nyelv 

oktatását foglalja magában, melyikben az egyikben a tanulónak középfokú idegen nyelvi 

műveltséget kell szereznie. A második idegen nyelv tanítását 12-16. életév között célszerű 

megkezdeni. A második idegen nyelv beépítésével megvalósítható, hogy az angol és a német 

nyelv mellett a francia, olasz, spanyol, orosz és a szomszédos országok nyelveit egyre többen 

tanulják. Második idegen nyelvként növekvő érdeklődés mutatkozik a latin nyelv iránt, ahol az 

i ndoeu rópa i nyelvek szerkezetének tanulmányozása mellett lehetőséget kínál a latin eredetű 

eu rópa i szókincs megismerésére, fejleszti a nyelvtanulási képességeket valamint j ó alapot ad a 

további nyelvtanuláshoz. 

A NAT litmutatást ad mind az első, mind a második idegen nyelv tanulásához

taní tásához. Ugyanez a pozitív állami törekvés mutatható ki a nyelvtanárképzés fejlesztésében, 

s t ruktúrájának átalakításában is. Helyes az a kormányzati törekvés is, hogy a nyelvismereti képet a 

nyelvoktatási, azt pedig a nyelvtanár képzési struktúra átalakításával kell kezdeni. Igen j ó 

befektetés a tanárképzésbe invesztált összeg, mivel a tanárokon keresztül érvényesülhet a 

mult ipl ikátor hatás. Egy tanár képzésére szánt összegből, j ó esetben, tanulók százai - így az ország 

is - profitálhaüiak. 

Országszerte, amúgy válságban lévő, intézmények kapcsolódtak be a nyelvtanár képzésbe. 

Székesfehérváron, Egerben, Nyíregyházán és Szombathelyen indult meg a főiskolai képzés angol 

és n é m e t nyelvből, ugyanakkor más profilú egyetemeken (Miskolc, Veszprém) 5, illetve 3 éves 

egyetemi képzés indult meg helyenként furcsának tűnő szakpárosításokkal is. (angol-hittanár, 

német -kémia stb.) Több felsőoktatási intézményben évek óta folyik eredményesen az orosz 

szakos nyelvtanárok átképzése különböző idegen nyelvekre. (Pécsett pl.: angol, francia, német, 

olasz, spanyol) Nem elhanyagolható a külföldről érkező anyanyelvűek segítsége sem, akiket 

azonban a nyelvtanári szakma vegyes érzelmekkel fogad. 

Nyelvoktatási struktúránkat megvizsgálva kitűnik, hogy országszerte vezet az angol nyelv 

népszerűsége, mind az iskolai nyelvoktatásban, mind a tanárképzési adatokban. Ha a tanár 

arányt vizsgáljuk, akkor a német , sőt helyenként az orosz is, meghaladja az angol szakos tanárok 

számát. Ezt nyelvtanár-képzési struktúránk átformálása hosszú távon módosídiatja. Az angol, 

francia, latin, olasz, és spanyol nyelvek beiskolázási adatai rohamosan nőttek a rendszerváltozás 

alatt és óta, míg a német estében lassabb növekedés mutatható csak ki. Az orosz nyelv esetében 
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egyér te lmű az évek óta tartó visszaesés mind a keretszámokban, mind a tanulói érdeklődésben 

Az egyéb nyelvek beiskolázási adatairól e lmondható , hogy a választék egyre bővül, a területi 

koncen t rác ió csökken, így mind többen tanulnak nemzetiségi vagy egzotikus nyelveket 

Pé ldakén t emlídiető, hogy Pécsett az JPTE-en sokadik éve folyik sikeres japán , svéd, holland, 

kínai nyelvoktatás, ál landó külföldi ösztöndíjas nyelvtanulási lehetőségekkel. 

Addig is, míg a ma (át)képzés alatt álló tanárok tanítás közelbe kerülnek, elég sok helyen 

j e l l e m z ő a képesítés nélküli nyelvtanárok foglalkoztatottsága, főleg a kisebb településeken, 

nyelvoktatási centrumoktól távol eső régiókban. A helyenként nem megfelelő minőségű oktatást 

legtöbbször az is okozza, hogy a legjobb képességű nyelvszakosok - az alacsony kereseti 

l ehe tőségek miatt - végzés után nem a tanításban helyezkednek el. 

Mindezen változások ismeretében j ó kilátásunk van arra, hogy, ha nem is nagyon 

gyorsan, de az ország nyelvismereti helyzete je lentősen javuljon, ezzel is emelve országunk ezen 

igen fontos műveltségi jellemzőjét. Magyarországnak különösen nagy szüksége van a több idegen 

nyelvet jó l beszélő lakosságra, ahol a szellemi exportból és a turizmusból befolyó jövedelmek 

nem elhanyagolható mértékűek. A negyedik szektor e két ágában elengedheteden az idegen 

nyelv ismerete, emellett a többi ágazatban is egyre nagyobb szükség van a nyelvtudásra. Az 

innovációs hajlam, az újra való fogékonyság nagyon jól m é r h e t ő és je l lemezhető a 

nyelvismerettel, amire országunknak a mai politikai és gazdasági változások közepette nagy 

szüksége van. Országunk Európába való integrálódásának, nemzetiségeink megértésének és így a 

szomszédainkkal való jobb viszonynak valamint a nemzetközi politikai és gazdasági életben való 

akuv részvételének elengedheteden feltétele a nyelvtudás. 

150 



III. 5. A születéskor várható élettartam területi különbségei 

Magyarországon 

Egy adott társadalom tagjainak életminőségét jól jellemzi a statisztikusok által definiált adat, a 

születéskor várható élet tartam. Az adatot a je lenlévő népesség demográfiai összetételéből, 

korstruktúrájából, az egyes kohorszok reprezentációjából, az egészségügyi muta tókból , 

valamint a csecsemő és felnőttkori halálozási rátából bonyolult művelet tel számítják. Jelen 

dolgozat témája szempontjából érdektelen e számítás mikéntje, ezért a népességföldrajzi 

elemzéshez szükséges információ tartalmát vizsgáljuk csak meg. Az érték megmutatja azt, hogy 

az adott i dőpon tban született gyermek, - az adott időszak demográfiai feltételei közepet te -

adagosán milyen hosszú élet tar tamra számíthat. Az érték számítási metodikájából következik, 

hogy az adatfelvételkor jelen lévő lakosság m a t a t o k vetíti ki a megszü le t ( end )ő korosztályokra. 

E fejezetben Magyarország ál landó népességének 1995 j a n u á r l-jén definiált, 

születéskor várható élet tar tamát és annak területi egyenlődenségei t elemzem. Települési 

bontásban nem állnak az adatok rendelkezésre, így csak a megyei és település-hierarchikus, 

valamint a 100.000 főnél népesebb városok ér tékeinek elemzésére nyílik m ó d (JÓZAN P. 1995). 

Hazánkban a születéskor várható élettartam 1991-es évig lassan kitolódik, attól kezdve a 

korábban vázolt demográfiai folyamatok következtében folyamatosan csökken. A részleteiben 

is kiadott 1995-ös értékek megjelenése óta eltelt időszakban a helyzet tovább romlott, jelenleg 

európai mércével mérve mélyponton vagyunk, mind az élet tar tam alacsony értékeit, mind a 

férfi és női ér tékek közötti differenciát tekintve. A következőkben részleteiben is megvizsgáljuk 

az értékek hát terét , illetve összetevőit. 

I I I . 5. 1. Helyünk a nemzetközi összevetésben 

A születéskor várható élet tar tam értékeit tekintve 50 európai , valamint a térséghez sok 

szempontból k ö t ő d ő volt szovjet utódál lamokat vizsgáltam. Az élet tar tam muta tó inak elemzése 

az adagos, a férfi, a női , illetve a két nem adatai közötti különbségre terjedt k i . A születéskor 

várható adagos élet tartam tekintetében az ötvenes lista ádaga alatti, harmincnegyedik 

helyezést éri el Magyarország. Ennél rosszabb mutatókkal csak a volt szovjet u tódál lamok 

(mindegyik), Albánia és Románia rendelkezik. A hazai érték igen közel esik az említett 

Románián kívül Bulgária és Jugoszlávia hasonló adataihoz. A listát a legmagasabb egy főre j u t ó 

GDP-vel b í ró , fejlettebb európai országok (Svédország, Svájc, Izland), valamint a törpeál lamok 

(San Marino, Monaco) vezetik. Érdekes megemlí teni a Med i t e r r áneum fejlettebb országait, 
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ahol a születéskor várható élet tartam a legrosszabb esetben is (Portugália) ö t éwel haladja 

meg a magyarországit. 

A férfiak születéskor várható élettartam-listáját böngészve az e lőbbihez hasonló képet 

kapunk, azzal a különbséggel , hogy helyezésünk még eggyel rosszabb, Románia ebben az 

összehasonlí tásban megelőzi hazánkat. A jelenlegi, hazai csecsemőkornak albániai és 

romániaival megegyező élethosszúság elé néznek. Európában San Marino-ban, Izlandon és 

Svédországban a legkedvezőbbek a férfiakra vonatkoztatott ér tékek, amelyek mintegy húsz 

éwel múlják felül a lista utolsó helyezettjeinek (Türkmenisztán és Kazahsztán) értékeit. A 

gazdasági és demográfiai szempontból is mélyponton lévő Oroszország negyvenhetedik 

helyezése vészjóslóan gyenge. Ehhez hasonló mutatókkal Európában csak a többéves háború 

sújtotta Bosznia-Hercegovina je l lemezhető . 

A nők genedkai adottságaikból, valamint a társadalomban betöl töt t szerepükből 

következően a világon mindenü t t tovább élnek férfitársaiknál, Európában jelenleg adagosán 

h é t éwe l hosszabb élet tar tamra számíthatnak. Magyarország az eddig vizsgált szempontoknál 

kedvezőbb helyzetben van e tekintetben, így az ötvenes lista harmincadik helyezését foglalja el. 

A korábban említet t országokon kívül maga mögé utasítja Macedóniát és Törökországot, 

é r téke ez u tóbb ihoz áll legközelebb. A listát az ázsiai korstruktúrával j e l l emezhe tő 

Türkmenisz tán zárja, míg az előkelő első helyezésen San Marino és Franciaország osztozik. 

A fendekben láttuk hogy a nők hosszabb életpályára számíthatnak, azonban a túlélés 

mér téke jó l jellemzi egy adott ország demográfiai , egészségügyi és jólét i viszonyait. 

Magyarország helyzete ebből a szempontból a legkedveződenebb, hiszen az erősebb nem 

mintegy kilenc éwel számíthat hazánkban rövidebb élet tar tamra. A nagy különbség olyan 

országokban alakul k i , ahol alacsony születésszám mellett magasan stagnáló a férfi halálozási 

arányszám. Erre speciális példa Magyarország, ahol az egyre idősödő társadalomban 

ugrásszerűen megnő t t a férfiak - különösen a 40-69 éves korosztály - halálozási rátája. A 

nevezett korosztály mortalitási viszonyai Európában a legkedvezőtlenebbek. A legkisebb 

különbség Olaszországban tapasztalható, ahol a déli t ípusú emberek hosszú élet tar tama fejlett 

gazdaságú, - így egészségügyi ellátású - tényezőkkel társul. A leghosszabb túlélésre az orosz nők 

számíthatnak a statisztikai mutatók szerint, azonban itt a I I . vi lágháború okozta hatalmas 

férfiveszteség máig é rezhe tő hatása áll a magas differencia há t te rében . 

Magyarországon a születéskor várható élet tartam a századfordulón a Közép-Kelet-

Európái adagnak megfelelően 36,56 (férfi), illetve 38,15 év (nők) volt. Az ér tékek a I I . 

világháború idejéig mintegy húsz éwel kitolódnak, amellyel párhuzamosan lassan növekedni 

kezd a férfi és női élet tartam közötti különbség. Az élet tartam növekedési dinamikája - a 

számítási módszerből adódóan - a háborús népességveszteség következtében lelassul, majd 
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1960-tól ismét intenzív növekedésnek indul. 1975-től a férfi népesség értékei - n é h a szerény 

visszaesés mellett - lassan de emelkednek, míg a nők esetében szintén visszafogott, de 

fokozatos élethossz kitolódást figyelhetünk meg. Az 1981-gyel kezdődő kedveződen 

demográfiai folyamatok a születéskor várható élet tartam csökkenésében 1991-től muta tha tók 

ki , ebben az évben volt utoljára a legkedvezőbb a prognoszt izálható élethossz (68 és 76 év). Az 

azóta eltelt kilenc év alatt a férfiak értékei drasztikusan, míg a n ő k é kisebb mér t ékben , de 

szintén visszaestek. A csökkenő élettartam magyarázataként a mortalitási index egyre 

eme lkedő voltát kell kiemelni, amely az egyre kisebb születési arányszám mellett - idősödő 

népességet feltételezve - tovább romlik majd az elkövetkező évtizedben. A magas halálozási 

arányszám - amely tekintetben Európában listavezetők vagyunk - több tényező együttes 

hatásaként fogalmazható meg. Az elmúlt rendszer fél-liberális, szocialista gyakorlata egy olyan 

é le tmódra szoktatta rá az aktív népességet, amely egyre rövidebb életutat eredményezet t . A 

tú lmunka lehetősége, az ebből adódó stressz, a rossz egészségügyi ellátás a lakosság gyors 

"elhasználódásához" vezetett. Az egy főre j u t ó alkohol fogyasztás 1950-óta folyamatosan 

növekszik, jelenleg az európai "élmezőnybe" tartozunk. A 15 év feletti lakosság egy főre j u t ó 

cigaretta fogyasztásában a 1990-ben a világon a második helyen álltunk, ná lunk magasabb 

értékekkel csak Kuba és az USA rendelkezett, de ez utóbbi esetében azóta az intenzív 

dohányzás ellenes kampányok következtében e muta tó je len tősen visszaesett. Az egészségtelen 

életviteli és étkezési szokások mellett intenzíven növekszik a kábítószer élvezők köre , amely a 

zárt határok miatt az 1980-as évek végéig a legártalmasabb szintetikus anyagok (ragasztó, 

h ígí tó) , valamint gyógyszerek használatára korlátozódott . A fent leírt folyamatok 

e redményeképpen Európában dobogós helyezéssel b í runk a 100.000 lakosra vetített sikeres 

öngyilkosságok, a daganatos megbetegedések, a szív és érrendszer i , valamint a máj

elégtelenség következtében beállt elhalálozások mindegyikében. 

I I I . 5. 2. Magyarországi területi kép 

A születéskor várható élettartam hazai területi különbségeit megyei szinten vizsgálva érdekes 

sokszínűséget tapasztalunk. Az adagos ér tékeket véve Nyugat-Magyarország megyéi a 

listavezetők, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyékben 70 év feletti értékekkel 

találkozunk. Országos érték alatti mutatókkal 11, zömében alföldi megye je l l emezhe tő , 

közülük a legrövidebb várható élet tar tammal Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-

Zemplén megyék tűnnek ki (14. ábra) . A 100.000 fő feletti népességszámmal b í ró városaink 

közül Miskolc és Kecskemét a megyei muta tókhoz hasonlóan gyengén szerepelnek, értékeik az 

országos adag alattiak. Az adag feletti nagyvárosok közötti a sorrendet a gazdasági életben 

betöltött szerepük és a centrum térségektől való távolságuk sokkal inkább meghatározza , mint 
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lélekszámuk. A listát az innovációs cen t rumként leírható Székesfehérvár és Győr vezeti 

megelőzve a náluk népesebb Szegedet, de Budapestet és Debrecent is (15. ábra ) . A település

hierarchikus lista eredményei gyakorlatilag szoros korrelációt mutatnak a te lepülésméret és a 

születéskor várható adagos élettartam között. A sorból kilóg azonban az 1.000 és 3.000 fő 

közötti lélekszámú településcsoport, ahol kedvezőbb életkilátások je l l emzőbbek , mint a náluk 

alig népesebb (3.000-5.000 fős) községekben. Hasonló a helyzet a 100.000 főnél népesebb 

nagyvárosok körében , hiszen itt - ha minimálisan is, de - rövidebb a születéskor várható 

é le t tar tam, mint az 50.000 és 100.000 fő közötti lélekszámú te lepülésekben (16. ábra ) . 

A férfi és női lakosság közötü várható élettartam különbségeket elemezve a megyei 

ér tékek tekin te tében az országos szinmél kedvezőbb mutatóval h é t megye je l l emezhe tő . Egy 

kivételével (Békés) mindegyik a Dunántú lon helyezkedik el, és fejlett gazdaságú társadalmi 

be rendezkedésű területeket ölel fel. A sorból kissé kilóg Somogy, ahol a különbség okaként a 

(cigányság je len tős részarányából következő) juvenilis kors t ruktúra emlí thető . A nagyvárosok 

közül az alföldi megyék reprezentánsai rendelkeznek gyenge értékekkel, közülük is 

k i e m e l e n d ő Miskolc, ahol a születéskor várható férfi-női élet tar tam különbsége meghaladja a 

10 évet. A kü lönböző település-méretek közül a legnagyobb különbséggel a kis és aprófalvak 

je l l emezhe tők , ahol a hagyományos életforma következtében a férfi lakosság majdnem 11 

é w e l rövidebb életútra számíthat jelenleg. 

A női lakosság életkilátásai a viszonylag kis szóródást mutauiak, ugyanakkor jól 

k imuta tha tó a cigány lakosság meghatározó jelenlétével j e l l emezhe tő megyék (Szabolcs, 

Somogy, Baranya, Borsod) alacsonyabb értékekkel b í ró csoportja. A nagyvárosok közül 

jelenleg Székesfehérváron és Győrben é lhe tnek legtovább a női nem képviseli, míg 

Kecskeméten és Pécsett számíthatnak a legrövidebb életútra. A település-hierarchikus vizsgálat 

kü lönösebb korrelációt nem 
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III. 5. 3. Összefoglalás 

Az adatok kü lönböző szempontok szerinti összevetése után a következő megállapításokat 

tehetjük. A kontinenset j e l l emző kelet-nyugat viszonylatban meglévő különbségek a kis 

te rü le tű országban a megyei ér tékekben tetten érhe tőek ugyan, de a születéskor várható

é le t ta r tamot sokkal jobban meghatározza az ország térszerkezetében elfoglalt pozíció. Nyugat-

Magyarország megyéi szinte minden összehasonlítási módszerrel kedvező helyzetűnek 

bizonyultak, amihez sok esetben csatlakoztak az ország más területén található fejlett 

gazdaságii terek. Az Alföld főként mezőgazdasági foglalkoztatóttságű területei, valamint az 

északkeleti megyék szinte minden esetben a lista végére kerültek. A nagyvárosok közül is a 

kedvezőbb fekvésűekben élők számíthatnak hosszabb élet tar tamra, míg a nagyobb lélekszámú 

de centrum térségektől távolabb eső települések rövidebb élethosszt biztosítanak. 

Beigazolódni látszik az az álláspont is, mely szerint a nagyobb te lepülésméret szinte minden 

esetben kedvezőbb életkörülményeket biztosít. A férfi női élet tartam közötti nagyobb 

különbségek egyrészt az elvándorlás sújtotta, idősödő koi struktúrával j e l l emezhe tő rurális 

terekben, másrészt az elmúlt rendszer intenzív iparosításának e redményeképpen kialakított 

"egészségtelen" urbánus terekben mérhe tők . Magyarország idősödő népességének vizsgált 

muta tó i t a cigány népesség megtelepedése is befolyásolja. A statisztika szerint, ahol üszta 

etnikai csoportokban élnek, ott a saját közösségre j e l l emző alacsonyabb élet tar tamra számíthat 

a népesség, ugyanakkor a kevert populációk esetében a magas gyermekszám az idősödő 

korstruktúrával társítva hosszabb élet tar tamot eredményez . A városhiányos, tehát egészségügyi 

infrastruktúrával gyérebben ellátott terek adatai kedvezőtlenebbek, bár az adatokból az is 

kitűnik, hogy nem a legnagyobb városok kínálják a leghosszabb életet. 
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III . 6. A jövedelmi lehetőségek különbségei Magyarországon 

Az elkövetkező fejezetben a mellékelt térkép vizsgálata segítségével, arra keresem a választ, 

hogy milyen területi sajátosságai mutatkoznak meg az egy főre j u t ó jövede lem értékeinek. A 

H D I terminológiája szerint helyesebb lenne az egy főre j u tó GDP értékei t elemezni, azonban 

ez ma kevéssé hozzáférhető az országban. Ennek hiányában olyan adatot kellett keresni, amely 

szemléletesen jellemzi az ország polgárai által megtermelt jövede lmek területiségét. A hazai 

szakirodalom által elfogadott elemzési módszer a jövede lmek és az é le tkörülmények 

vizsgálatára az egy főre j u tó személyi jövede lemadó értékeinek összevetése (VUICST. 1997). 

I I I . 6. 1. Az adózási rendszer Magyarországon 

Századunkban először 1909-ben hoztak törvényt az adórendszerrő l . A felszabadulást követő 

években az adórendszer fejlesztése kormány-, illetve pénzügyminiszteri rendeletek formájában 

ment végbe. Ezen gyakorlat mögöt t hosszú éveken át az a szemlélet húzódot t meg, hogy az adó 

elsősorban a gazdálkodó szervezetek ügye, Az állami tulajdonon alapuló központi tervezés és 

direkt irányítás viszonyai között az adózást a mindenkori mérlegegyensúlynak rendel ték alá, 

így természetesen az adózás szabályai, az adófajták és az adómér tékek is gyakran változtak. Az 

]968-at követő években a pénzrendszer fejlesztése nem a kívánt mé r t ékű volt, ami miatt az 

adóre fo rm is késlekedett. A késedelem másik oka, hogy nem rendelkeztünk olyan követendő 

modellel, amely megfelelt volna a korszerű és szocialista je l legű adórendszerre l szemben 

támasztott együttes követelményeknek. 

A nyolcvanas években a gazdasági reform fejlesztésének felgyorsításával egyidejűleg 

ismét e lőtérbe került az adóreform. A gazdaságirányítási rendszerünk átfogó 

továbbfejlesztéséről szóló döntéseket az MSZMP Központi Bizottsága - hosszas előkészítés és 

t udományos vizsgálatok alapján - 1984. április 17-én hozta meg. Az állásfoglalás az intenzív 

gazdasági fejlődésre való áttérés elősegítését célozta, irányt szabott a gazdasági mechanizmus 

átfogó korszerűsítésének. 1988 j a n u á r l-jétől bevezették az adóreform két új, alapvető 

törvényét: a magánszemélyek jövedelemadójáról és az általános forgalmi adóról szóló törvényt. 

Az adóre form célja az, hogy a korszerű adózási és árviszonyok megteremtésével az 

állam és a gazdálkodó szervezetek, valamint az állam és polgárai között rendezett és stabil 

jövedelemelosztási viszonyok jöj jenek létre. A piac által el lenőrzött gazdasági é r tékrendek 

nyomán azután erősödhet a teljesítményösztönzés és a nyereségérdekeltség. Olyan 

teljesítménykényszer alakulhat ki , amely a nem hatékony vállalatokat is felzárkózásra, vagy 

megszűnésre készteti. Az adóreform nyomán erőteljesebbé válik a gazdaságban a 



differenciálódás, fokozódhat a versenyképesség. 

Az adóreform fontos célja, hogy fokozatosan csökkenjen a költségvetés 

jövede lemközpon tos í tó és újraelosztó szerepe és a fiskális irányítás helyett mind nagyobb teret 

kapjon a piaci viszonyokhoz jobban igazítható monetár is irányítás. Az új szisztéma létrehozását 

sürge t te , hogy a nemzetközi gazdasági és pénzkapcsolatainkban egy korszerű és stabil, 

kül földön is jó l é r the tő adórendszer hitelképességünk kedvezőbb megítélését is elősegíthette. 

Az adóre fo rmmal szemben támasztott fontos követelmény, hogy az árarányok a fejlesztéseknek 

kedvezzenek és a fogyasztásban takarékosságra ösztönözzenek. Végül, de nem utolsó sorban a 

bevezetett adóreform célja volt a lakosság jövedelemarányos közteherviselésének 

m e g t e r e m t é s e is (BÁRTFAI I . - BOGDÁN P. - ELMONTJ. - PÁL K. 1988). 

A két új rendelkezés közül a személyi jövede lemadó olyan adófajta, amely a 

magánszemélyek adója, amely az ál lampolgár minden jövede lmére kiterjed, függetlenül annak 

forrásától . SZJA sávos és progresszív adó, tehát a kü lönböző jövedelemnagyságokhoz növekvő 

százalékú adókulcs tartozik. A magánszemélynek az egy naptári évben kü lönböző forrásokból 

származó jövedelmei t az adózáshoz össze kell vonnia, az így kapott összegnek az adómentes 

j övede lmekke l és az összjövedelmet csökkentő kiadásokkal csökkentet t része (adóalap) után 

kell az adóját megállapítania, bevallania és megfizetnie. 

I I I . 6. 2. Értéktípusok és területi kategóriák definiálása 

Az 1990-es népszámlálási évhez társítva, a személyi[jövedelemadó harmadik évében rögzített 

SZJA befizetéseket településhatáros térképen ábrázoltam. Az értékek ma már közel tízévesek, 

azonban a többi adathoz való viszonyítás é rdekében a népszámlálás évének mutatóira 

támaszkodtam. A jól e lkülöní thető, szemléletes ábrázolás kedvéért olyan egyenlő 

osztásközöket választottam kategória határokként , amelyek a településállományt ugyan nem 

arányosan, de szemléletesen osztják jövedelmi típusokba. A kü lönböző kategóriákat a 

szövegbeli egyszerűség kedvéért elneveztem, melynek során az alábbi párosokat használtam: 

12 ezer Ff/fő felett kiemelt 

9 - 1 2 ezer Ff/fő között magas 

6 - 9 ezer Ff/fő között adagos 

3 - 5,9 ezer Ff/fő között adag alatti 

3 ezer alatt Ff/fő alacsony 

A területi beosztásoknál egyrészt a hagyományos megyei felosztást, valamint a tervezett új 

közigazgatási rendszert vettem alapul. 
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I I I . 6. 3. Országos értékelés 

Az egy főre j u t ó SZJA befizetéseket ábrázoló térképre tekintve (17. ábra) az első szembe tűnő 

je lenség az, hogy a nyugati országrészben átlagosan magasabbak az értékek, mint keletin. 

Ezen első benyomás két, egymástól e l térő tényezőből táplálkozik: egyfelől a nyugati országrész 

tényleg magasabb értékekkel rendelkezik, ugyankkor a keleti területek lazább textúrájú, 

r i tkább településhálózattal j e l l emezhe tő részei érzéki csalódást is jelentenek számunkra. 

Fe l tűnő j e l enség a Budapesd agglomeráció és az azt körülvevő területek magas ér téke. A 

kiemelt kategória sűrűsége jellemzi ezt a területet . A kiemelt körül sok a magas érték is és 

kevés helyen, de előfordul egy-egy átlagos is. 

A kiemelt területek az ország keleti felében mennyiségileg és arányaikat tekintve is 

elmaradnak a nyugati területek mögött . Az Alföldön a kiemelt területek szinte kizárólag a 

megyeszékhelyekhez kötődnek. A hat alföldi megyében a megyeszékhelyeken kívül összesen 

h á r o m település tartozik a kiemelt kategóriába. Észak-Magyarország sem túl k iemelkedő , de az 

Alföldhöz képest még így is kedvezőbb a helyzete. A h á r o m megyeszékhelyen kívül további 

nyolc település viszonylatában találunk kiemelt értéket. Körülbelül ezt az ér téket találjuk Dél-

D u n á n t ú l tekinte tében is. A h á r o m megyeszékhelyen kívül itt is nyolc település tartozik a 

legmagasabb kategóriába, bár itt a településállomány mintegy hatvan elemmel népesebb , mint 

az észak-magyarországi megyékben, tehát az arányuk it t kisebb lesz. Valamivel jobb a helyzet 

Nyugat -Dunántú lon , itt Győr, Szombathely és Zalaegerszegen kívül m é g tizenkét településen 

ta lá lkozhatunk kiemelt értékkel. Sokkal jobb helyzetben van a közép-dunántúl i régió. A 

h á r o m megyében összesen negyvenöt település esetében éri el a befizetett személyi 

j ö v e d e l e m a d ó a kiemelt értéket. Pest megye a főváros közelségének és pozitív kisugárzásának 

következtében kitüntetett szereppel bír, egyedülállóan magas a kiemelt települések aránya. A 

te lepülésál lomány majdnem egynegyede ebbe a kategóriába tartozik, szám szerint 43 esetben 

regisztráltak k iemelkedő értékeket . Ide tartoznak a budapesd agglomeráció települései, de a 

megye távolabbi részein is található erre példa. A Budapest körüli kiemelt csoportosuláson 

kívül néhány helyen még előfordul, hogy több kiemelt település található közvetlenül egymás 

mellett. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, Kazincbarcika és Varbó, valamint 

Tiszaújváros, Sajószöged, Sajóörös és Tiszapalkonya alkot összefüggő területet . Ebben a két 

esetben az összekötő-kapocs az ipar és az ingázás. A Dunától keletre eső területeken több ilyen 

összefüggő terület nem lelhető fel. 

A Dunántú l i területeken alapvetően el térő helyzet alakult k i . Zala megyében Keszthely 

és Hévíz alkot k iemelkedő kettőst, ahol elsősorban az idegenforgalom, a gyógyturiznms 

kapcsolja össze a településeket. Somogy megye keleti részén egymással ha táros Kaposvár és 

Taszár. Őke t a megyeszékhely ipara és a katonai légi bázis magas jövedelmei kapcsolják össze. 
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A megye északkeleti részén, Veszprém megyével összekapcsolódva található Siófok, 

Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Alsóörs, Csopak és Balatonfüred. Ezeket a településeket az 

idegenforgalom, az ipar (Balatonfűzfő: papír- és vegyipar) és a bor te rmelés emelte a magasba. 

A Balaton partjától északra található Veszprém, Bánd, Herend h á r m a s ahol a kohéziós erőt a 

megyeszékhely szomszédságában megtelepedett porcelán manufaktúra és az ingázók magas 

aránya jelent i . Található egy ilyen összenövés Dorog - Esztergom területén is, ez a vidék Pest 

megyével áll összeköttetésben: Pilisszentkereszt és Pomáz által kapcsolódik Budapesthez. 

Komárom-Esztergom megyében ilyen összenövés még a K o m á r o m - .Almásfüzitő, és 

Nyergesújfalu - Lábatlan - Süttő is. A legnagyobb „vidéki" kiemelt övezet, Komárom-Esztergom 

és Fejér megyei települések részvételével a Tata - Baj - Vértesszőlős - Tatabánya - Környe -

B ó k o d - Oroszlány - Pusztavám - Mór - Bakonycsernye - Balinka - Kincsesbánya terület . Ebben a 

kiemelt j övede lmű övezetben a bányászat, a feldolgozóipar, valamint a he lyenként erősen 

special izálódot t mezőgazdaság dominál . 

I I I . 6. 4. A kategóriák területi elhelyezkedése 

A kiemelt ér tékek adják az ország településállományának 4%-át. Az átlagosnál magasabb az 

a rány Pest (24%), Komárom-Esztergom (22,5%) és Fejér-megyében (17%). A felsoroltakon 

kivid csak Veszprém-megye e redménye éri el az országos adagot (5%), a többi megye mutatója 

alatta marad. A legkisebb értékkel Szabolcs-Szaunár-Bereg (0,5%), Hajdú-Bihar (1%), Baranya 

(1%) valamint Csongrád és Heves-megye rendelkezik, ahol a települések 1,5%-a található a 

kiemelt kategór iában. 

A magas kategóriába tartozó területek esetében sem mutat általános és egyenlő képet 

az ország. Az ebbe a kategóriába tartozó települések két táborra oszthatók. Az első csoportba 

tartoznak azok a települések, amelyek a kiemelt értékkel bírnak, az előző bekezdés é r te lmében 

főleg a megyeszékhelyek, megyei j o g ú városok és a főváros közveden közelében elhelyezkedők. 

Az i t t élők közül sokan a megyeszékhelyre ingáznak a jobb megélhetés r eményében , vagy a 

városban élők költöztek ki a szuburbiába és így ők is ingázók lettek. Ők általában a társadalom 

felsőbb ré tegei t képviselik, akár pénzügyi akár szellemi tekintetben. Ebbe a kategóriába 

tartozik például Pécs esetében Nagykozár, Pellérd és Kozármisleny. A Budapest környéki 

alvótelepülések már ott tartanak, hogy a többségtik már nem is a magas, hanem a kiemelt 

ka tegór iába tartozik. Ebben az esetben a távolabbi települések tartoznak a fent leírt 

ka tegór iába . 

A magas kategória másik típusába azok a települések tartoznak, amelyek a 

megyeszékhelyektől távolabb találhatók meg, de funkcióik révén közigazgatásilag, gazdaságilag 

kiemelkednek környezetükből. Ilyenek elszórtan sok helyen találhatók az országban, néha 
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összefüggő területet alkotva is. Jó példa erre a Balaton déli partja: Fonyód, Balatonboglár , 

Balatonlelle, Zamárdi . Ezt a területet egyérte lműen az idegenforgalom emelte ilyen magasra. 

Ilyen terület m é g a Csorna, Kapuvár, Fertőd, Fertőszentmiklós, azaz a Fertő-tó magyar 

partszakasza is. I t t is j e l l emző az idegenforgalom, ám je len tős a ha tárment iségből adódó 

pozitív hatás is. A magas kategóriájú települések országos átlaga 10%. Éltől eltér Pest (31%), 

Fejér (31%), Komárom-Esztergom (29,5%) megye. A legjobban Szabolcs-Szatmár-Bereg (3%), 

Jász-Nagykun-Szolnok (4%) valamint Hajdú-Bihar, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves

megye marad el az átlagtól, ahol ez az érték mindössze 5% körül alakul. 

A kü lönböző megyeszékhelyeknek más-más kategóriába eső vonzáskörzeteik vannak. 

Nyíregyháza közvetlen környezetében például se kiemelt, se magas kategóriájú település sincs. 

Ezzel szemben a megyeszékhelyek közül egyedüliként rendelkezik közvetlen szomszédságában 

alacsony - tehát a legalsó kategóriába tartozó - településsel (Nagycserkesz). 

Az adagos kategóriába tartozó teleülések már országszerte tömegesen fordulnak elő. 

Az ország adattal rendelkező (3.070 darabból álló) településállományából összesen 1.121 

(37%) tartozik ebbe a kategóriába. Az országos mutatót megha ladó az átlagos (harmadik 

kategóriába eső) települések aránya Jász-Nagykun-Szolnok (54%), Heves (57,5%), Nógrád 

(61%) és Győr-Moson-Sopron (56%) megyékben, ugyanakkor messze nem éri el Szabolcs-

Szatmár-Bereg (5%), Hajdú-Bihar (20%) és Somogy-megyékben (23%). 

Az átlag alatti településekből van a legtöbb az országban, 44% esik ebbe a csoportba. 

Az ide tartozó települések egy része távol van a megyeszékhelytől és lakossága túlnyomórészt a 

mezőgazdaságból él, sok esetben magas a munkanélkül iek aránya is. A megyék közül több 

ilyen hátrányos sorsú település található Szabolcs-Szamiár-Bereg (78%), Hajdú-Bihar (62%) és 

Somogy (59%) megyékben. Országos átlagnál kedvezőbb képet mutat az átlag alatti 

települések tekintetében Pest (8%), Fejér (12%), Komárom-Esztergom (11%) és Győr-Moson-

Sopron megye (29%). 

A legalsó kategóriába az ország 143 települése (5%) tartozik. Többnyi re zsákfalvak, 

általában magas a cigány etnikum aránya, tömegközlekedéssel ellátatlanok, vasútvonaltól távol 

esnek. A megyénként i elemzésnél részletesen kitérek ezekre a kiváltó okokra. Nincs ilyen, 

alacsony kategóriába tartozó település Pest, Bács-Kiskun, Heves, Nógrád, Fejér és Komárom-

Esztergom megyékben. Aránylag nagy számban fordul e lő viszont Szabolcs-Szaunár-Bereg 

(13,5%), Hajdú-Bihar (12%), Somogy (11%), Baranya (10%) és Borsod-Abaúj-Zemplén-

megyékben (8%). 

A fentiekből kirajzolódik egy országos kép, amely h á r o m kü lönböző regionális 

modellel is le í rható. Egyrészt megfigyelhető egy nyugat-kelet irányú lejtő, amely a Győr-Moson-

Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonal mentén figyelhető meg. Ezt a d icho tómiá l egy 
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sakktábla rajzolatait idéző magas-alacsony kettősség szakítja meg, amely elsősorban gazdasági 

funkciókkal, közlekedési helyzettel és településszerkezettel hozha tó konkré t összefüggésbe. 

Mind országos, mind regionális szinten működik a centrum-periféria viszonylatrendszer, amely 

által kirajzolt különbségek igen szemléletesek. A főváros és az azt körülvevő térség, mint 

országos centrum, míg a megyeszékhelyek regionális cen t rumkén t m ű k ö d n e k . E cent rumoktól 

távolodva az értékek egyre alacsonyabbak, amelyek egyes esetekben szélsőséges 

e redményekhez vezetnek. Az így leegyszerűsített képet alaposan módosítják demográfiai, 

etnikai, iskolázottsági mutatók, de a település abszolút és relatív földrajzi helyzete is 

ha tó tényezőként ér te lmezhető . 

Az egész országban a középső terület emelkedik ki (Pest, Komárom-Esztergom és Fejér

megye) és innen az ország peremei felé fokozatosan csökkennek az értékek. Ebből a lejtésből 

ér te lem szerint kimarad a Budapesttől északnyugati irányba eső terület ha tá rment i részei a 

fővároshoz való közelség miatt. Alaposabban megvizsgálva a megyei adatokat, a régiókról a 

következő kép rajzolódik ki : 

Közép-Magyarország (gyakorlatilag Pest-megye): A települések 92%-a a h á r o m legjobb 

kategóriába tartozik. A legalsó kategóriába tartozó települése egyáltalán nincs. 

Közép-Dunántúl: A felső há rom kategória adja a települések 73,5%-át. A legalsó 

kategóriába tartozó települések száma mindössze kettő. 

Nyugat-Dunántúl: A kiemelt, magas és adagos kategóriába tartozik a települések 56%-a. 

A legalsó hátrányos kategóriába 13 település tartozik. 

Észak-Magyarország: A felső három kategóriába tartozik a települések közel fele, 

(49,5%). A legalsó kategóriába már 29 település tartozik. 

Dél-Alföld: A legjobb há rom kategóriába tartozik a települések 48%-a. A 

leghátrányosabb települések száma mindössze kettő. 

Dél-Dunántúl : A felső há rom kategória már csak 40%-át adja a településállománynak. 

A legalsó kategóriába tartozó települések száma 56. 

Észak-Alföld: A felső há rom kategória adja az összes település 22%-át. A legalsó 

kategóriába 41 település tartozik. 

I I I . 6. 5. Településhierarchikus értékelés 

A települések nagysága szerinü felosztást vizsgálva érdekes kép tárul elénk. A városokat és a 

községeket ez esetben külön kezeljük. 

A városokban 1990-ben befizetett személyi jövede lemadó országos ádaga 9799 Ft / fő . 

Ez a városok nagysága szerint a következőképpen oszlik meg: 
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Nagyvárosok (100.000 fő fölött) 13.800 Ft 

Középvárosok (20.000 - 100.000 fő között) 12.300 Ft 

Kisvárosok (2.000 - 20.000 fő között) 9.000 Ft 

Törpevárosok (2.000 fő alatt) 7.000 Ft 

A megyeszékhelyek átlaga 14.500 Ft 

A várostípusok között az adóbefizetés összege a település méretével egyenes arányban változik. 

Ugyanezt a tendenciát , a lélekszámmal arányos munkalehe tőségekből adódó jövedelmi 

differenciációt mutatja a nem városi jogállású települések esetében is: 

Óriásfalvak (10.000 fő fölött) 13.900 Ft 

Nagyközségek (5.000 - 10.000 fő között) 8.870 Ft 

Középfalvak (1.000 - 5.000 fő között) 6.650 Ft 

Kisközségek (500 - 1.000 fő között) 5.730 Ft 

Aprófalvak (200 - 500 fő között) 5.010 Ft 

Törpefalvak (200 fő alatt) 3.930 Ft 

Érdekes je lenség, hogy az óriásfalvakban befizetett személyi j övede lemadó ádaga nagyobb, 

mint a nagyvárosokban befizetett összeg. A településsoros adatokat végignézve megállapí tható, 

hogy a nyolc óriásfalu mindegyike Pest megyében található, a budapesd agglomeráció 

közelebbi, vagy távolabbi környezetében. A nagyközségek száma az országban 47. Ebből 20 

Pest megyében található, de magas az arányaik m é g Békés megyében is, ahol 7 ilyen település 

található. 

A középfalvak adják az ország településál lományának egyharmadát , számuk 1027. 

Legtöbbet Pest (106 db), Borsod-Abaúj-Zemplén (105 db), Szabolcs-Szatmár-Bereg (100 db) 

és Bács-Kiskun megyében (72 db) találhatunk. A legkevesebb ilyen kategóriájú település az 

aprófalvas Vas megyében le lhető fel, számuk itt mindössze 21. 

A kistelepülések száma 723, amelyből a következő megyékben találhatók meg nagyobb 

számban: Borsod-Abaúj-Zemplén (79 db), Pest (71 db), Somogy (66 db), Zala (65 db) és 

Veszprém (64 db). Kevés ilyen település található Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok 

megyékben, ahol számuk 10-10. Nem sokkal több kisközség van Hajdú-Bihar (15 db), valamint 

Komárom-Esztergom megyében (17 db) sem. 

Az aprófalvak száma országos viszonylatban 716 db. Az adagost megha l adó számú 

aprófalu van Baranya (125 db), Borsod-Abaúj-Zemplén (99 db) , Vas (93 db) és Zala megyében 

(85 db). Nagyon kevés az ilyen típusú települések száma elsősorban az alföldi megyékben 
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(Bács-Kiskun 4, Békés 8, Csongrád 4, Heves 4, Jász-Nagykun-Szolnok 9). Észak-

Magyarországról Nógrád megyében 8, a Dunán tú lon pedig Fejér 6, Komárom-Esztergom 3, 

Somogy megye 5 ebbe a kategóriába eső településsel bír. 

A törpefalvak száma is igen magas hazánk területén. Összesen 323 törpefalu le lhe tő fel 

Magyarország térképén. A legtöbb törpefalu Baranya megyében található, számuk itt 82. 

Ugyancsak magas a számuk Zala megyében, i t t 66 ilyen települést regisztrálhatunk. 

A fend, településhierarchikus bontást a megyei ér tékek elemzésénél igen fontos 

adalékul szolgál a későbbiekben. 

I I I . 6. 6. A megyék adatai 

A megyei átlagok az adott megye összes településének az átlagát jelentik. A megyék között az 

egy főre j u t ó SZJA befizetés alapján az alábbi sorrend alakult k i : 

1. Pest megye 9.600 Ft 

2. Komárom-Esztergom megye 9.160 Ft 

3. Fejér megye 8.630 Ft 

4. Veszprém megye 6.690 Ft 

5. Győr-Moson-Sopron megye 6.600 Ft 

6. Nógrád megye 6.440 Ft 

7. Heves megye 6.310 Ft 

8. Tolna megye 6.150 Ft 

9. Jász-Nagykun-Szolnok megye 6.140 Ft 

10. Békés megye 6.070 Ft 

11 .Csongrád megye 5.930 Ft 

12Vas megye 5.880 Ft 

13. Zala megye 5.800 Ft 

14. Bács-Kiskun megye 

15. Baranya megye 5.560 Ft 

16. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5.120 Ft 

17.Somogy megye 4.900 Ft 

18.Hajdú-Bihar megye 4.650 Ft 

19.Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3.870 Ft 
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A tervezett új közigazgatási régiókat alapul véve a következő sorrend állítható fel: 

1. Közép-Magyarország 9.600 Ft 

2. Közép-Dunántúl 8.160 Ft 

3. Nyugat-Dunántúl 6.090 Ft 

4. Észak-Magyarország 5.960 Ft 

5. Dél-Alföld 5.860 Ft 

6. Dél-Dunántúl 5.540 Ft 

7. Észak-Alföld 4.890 Ft 

A regionális statisztikák végén a nyugat-kelet e l lentétre p róbá l tunk meg igazolást találni az 

adatokból (a számításból ér telemszerűen kihagytam a „megosztott" és amúgy is kitüntetett 

szereppel rende lkező Pest megyét): 

A Dunától keletre fekvő megyék átlaga: 5.570 Ft 

A Dunától nyugatra fekvő megyék átlaga: 6.600 Ft 

A regionális tekintetben meglévő nyugat-keleti lejtő az ország teljes egészére igaz, de ez nem 

olyan meredek, mint az egyes megyék közötti különbség. Kiszámolva a legmagasabb ér tékű 

„keleti megye" és a legalacsonyabb ér tékű „nyugati" különbségét , akkor mindössze 1.540 Ft-ot 

kapunk. Ha viszont ezt fordítva számoljuk ki , akkor a kapott érték 5.290 Ft-ra rúg. 

Az ország ipari tengelye és a személyi j övede lemadó befizetések viszonylatrendszerét 

elemezve megállapí tható, hogy a tengely nyugati fele egyér te lműen kiemelkedik a többi 

terület közül, míg a tengely keleti folytatása nem vehető ki e tekintetben. Ez is igazolja a 

nyugati-keleti lejtő meglétét , regionális szinten érvényesülő hatásait. 

Kiszámítva a városok és a megyében lévő nem városi j o g ú települések átlaga közötti 

különbségeket , hozzátéve a megyeszékhelyek adatait is, akkor megállapíthatjuk, hogy milyen a 

centrum-periféria viszony a megyék esetében. Ezt az adatsort táblázatba foglaltam, amelynek 

kiértékelésére az alábbiakban kerítek sort. A városokat az 1998. évi decemberi állapotok 

szerinti kategóriába helyeztem, zárójelben a megyék közötti helyezését ír tam be. A különbség 

oszlopban a városok és a nem városok különbségét tünte t tem fel. 
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Megye neve Megyeszékhely Városok Nem városok Különbség 

Baranya 15.000 (5.) 10,480 (9.) 5,390 (14.) 5,090 (5.) 

Bács-Kiskun 13.000 (13.) 7,710 (17.) 5,220 (15.) 2,490 (19.) 

Békés 14.000 (8.) 8,710 (15.) 5,450 (12.) 3,260 (14.) 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 

14.000 (8.) 9,650 (12.) 4,880 (16.) 4,770 (7.) 

Csongrád 15.000 (5.) 9,130 (14.) 5,430 (13.) 3,700 (11.) 

Fejér 17.000 (1.) 11,500 (3.) 8,390 (3.) 3.110 (15.) 

Győr-Moson-Sopron 15.000 (5.) 11,500 (3.) 6,410 (5.) 5,090 (5.) 

Hajdú-Bihar 12.000 (17.) 7,130 (19.) 4,050 (18.) 3.080 (17.) 

Heves 13.000 (13.) 9,710 (11.) 6,100 (7.) 3,610 (13.) 

Jász-Nagykun-Szol nok 17.000 (1.) 8,560 (16.) 5,470 (11.) 3,090 (16.) 

Komárom-Esztergom 13.000 (13.) 11,380 (5.) 8,870 (2.) 2,510 (18.) 

Nógrád 13.000 (13.) 10.500 (8.) 6,230 (6.) 4,270 (8.) 

Pest 13,350 (1.) 9,140 (1.) 4,210 (9.) 

Somogy 14.000 (8.) 10,090 (10.) 4,650 (17.) 5,440 (2.) 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 

12.000 (18.) 7.240 (18.) 3.590 (19.) 3,650 (12.) 

Tolna 17.000 (1.) 10,890 (7.) 5,720 (9.) 5,170 (4.) 

Vas 14.000 (8.) 9.630 (13.) 5,730 (8.) 3,900 (10.) 

Veszprém 17.000 (1.) 12,100 (2.) 6,430 (4.) 5,670 (1.) 

Zala 14.000 (8.) 11.000 (6.) 5,630 (10.) 5,370 (3.) 

Az adatokból kiolvasható, hogy a legnagyobb különbség, a szűkebben értelmezett centrum és 

periféria között Veszprém, Somogy, Zala, Tolna, valamint Győr-Moson-Sopron és Baranya 

megyében van. Ezeket a megyéket azonban két táborra lehet bontani, arra a csoportra, ahol a 

megye a rangsorban hátul áll, ilyen Somogy, Zala és Baranya. Ezeken a helyeken az amúgy sem 

magas átlaghoz képest is mélyen helyezkednek el a nem városi települések. A másik csoportba 

tartozó megyék magasabb muta tó ihoz képest elmaranak a nem városi települések ádagai, de 

még mindig magasabb értéket jeleznek, mint az előbbi csoportba tartozó megyék városokkal 

együtt számított ádagai. » 

169 



I I I . 6. 7. A centrum-periféria viszonya 

A fővárostól alig 50 ki lométerre húzódó , tőle északnyugatra elhelyezkedő szlovák és a Sopron 

központtal fémjelzett osztrák szakaszt leszámítva e lmondha tó , hogy minden egyes esetben 

perifériális fekvés kíséri az államhatárt . Ennek a következő okai lehetnek: távol helyezkednek 

el a fővárostól, valamint a megyeszékhelyektől, a trianoni határmódosí tások sok estben 

elvágták az eredeti vérkeringésétől, és az új rendszerbe nem tudtak teljesen beépülni . Nem 

véleden, hogy elsősorban Baranya, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg valamint Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében a ha tárok m e n t é n sok az alacsony kategóriába tartozó település. 

Kicsit magasabb értékeket figyelhetünk meg az Ausztriával és Szlovéniával határos területeken, 

de a kiugró értékek itt is ritkák. 

Az egyes megyék jel lemzése azért fontos, mert így tanulmányozhatjuk a konkré t megyei 

centrum-periféria viszonyt, áttekinthetjük, hogy hol milyen összefüggés van a település mérete 

és a befizetett személyi jövede lemadó nagysága között. Megvizsgálhatjuk, hogy a kü lönböző 

szektorok, valamint a földrajzi fekvés milyen kü lönböző jövede lmeket biztosíthat egy-egy 

térség lakóinak. 

I I I . 6. 8. Részletes területi elemzések 

I I I . 6. 8. 1. Nyugat-Dunántúl 

Győr-Moson-Sopron megye 

A terület a közepes településszámmal rende lkező megyék közé tartozik, 6 városi jogállású 

települése mellett 157 községgel bír. Győr regionális központ, nagy-, Mosonmagyaróvár és 

Sopron közép-, míg a másik h á r o m (Fertőd, Csorna, Kapuvár) kisváros. A községek között 

óriástelepülés nincs, nagy is csak mindössze egy. A középes m é r e t ű községek adják az összes 

település 39%-át, a kistelepülések 30, az aprók 21, míg a törpefalvak a 9,5%-kal képviseltetik 

magukat. A települések 56%-a az adagos kategóriába tartozik. 

A Kisalföldön, amelyet alig-alig sújtott a török dúlás, az osztrák piac ösztönző hatására a 

nagybirtokosok már a XVII I -XIX. században aránylag magas színvonalú termelést folytattak. Az 

örökös tar tományok egykori éléskamrája ma is kitűnik fejlett, sokoldalú mezőgazdaságával. A 

szántókon, a búzán kívül sok árpa és szálas-takarmány terem. A sertéstenyésztés főleg Győr 

környékén fejlett, ahol sok kukoricát termelnek. A Kisalföld kimagasló helyet foglal el hazánk 

len- és cukor répa termesztésében. Erről tanúskodik például a petőházi cukorgyár. A Kisalföld 

élelmiszeriparából a hús- és tejfeldolgozás emelkedik ki. Országos rangot vívott ki régi keletű 

textilipara és rohamosan fejlődő gépgyártása is. 
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A táj szívében a Rába, Rábca és Mosoni-Duna találkozásától megszabott közlekedés

földrajzi gyújtópontban épült Győr (15.000 Ft SZJA/fő) városa, Észak-Dunántúl kiemelt 

felsőfokú központja. A hatalmas Rába Vagon- és Gépgyár közúti j á r m ű i p a r u n k külföldön is 

ismert képviselője, de gyárt nagy teljesítményű traktorokat, autóbusz és teherau tó fődarabokat 

és darukat is. Az elmúlt években e kedvező adottságokra alapozva egyre komolyabb befektetők 

jelennek meg a városban (Audi A.G.). A sokoldalúan fejlelt győri könnyűiparból feltétlenül 

említést é rdemel hazánk legnagyobb műbőrgyára (Graboplast) és egyetlen csipkefüggöny

gyára (Gardénia) . A Kisalföld északi részének gyorsan fejlődő középfokú központja 

Mosonmagyaróvár (12.000 Ft SZJA/fő). Régi mezőgazdasági akadémiája és nagy 

mezőgazdasági gépgyára országos h í r ű j e l e n t ő s textilipara, valamint kisebb timföldgyára is van 

(volt). A tájegység középső részének kisvárosai, Csorna (10.000 Ft SZJA/fő), Kapuvár (9.000 Ft 

SZJA/fő) a mezőgazdaság termékeit dolgozzák fel. Sopron (megyei j o g ú város - 13.000 Fl 

SZJA/fő) gazdaságának gerince ugyancsak a sokrétű textilipar. Egyeteme az erdészeti és faipari 

felsőoktatás központja. A környék gyógyhelyei és kulturális nevezetességei Balf, Fer tőd (10.000 

Ft SZJA/fő) és Nagycenk (7.000 Ft SZJA/fő) élénk idegenforgalmat vonzanak. A megyéből a 

három nagyobb város, Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron emelkedik ki . Pozitív hatásként 

é r tékelhe tő az őket körülvevő, agglomerálódó terület kedvezőbb jövedelmi helyzete is. 

A kiemelt kategóriába csak városok tartoznak, Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron. A 

magas kategóriába tartozó települések száma 20, közülük csak 3 város. Abda az Ml-es 

beindítása óta m é g nagyobb forgalmat bonyolító, Bécset Budapesttel összekötő 10-es főút 

men tén fekszik, az osztrák bevásárló turizmust évtizedek óta kiszolgáló kereskedelmi és 

szolgáltató tevékenysége mellett lakosságának j ó része ma is G y ő r b e j á r dolgozni. Feketeerdő 

esetében az osztrák és a szlovák ha tárhoz való együttes közelség, Fertőszenüniklós esetében a 

közúü (84-85-ös utak) és vasúd csomópont-jelleg valamint a közeli határátkelőhelyek 

emlí thetők meg. A településen műbőrgyár és műanyag-fröccsöntő üzem is működik, de 

je lentős az ingázás a petőházi cukorgyárba is. 

A 10-es főút mellett fekszik Gönyü, melyre mind a szomszédságában lévő 

megyeszékhely, mind a nemzetközi teherkikötő kedvező hatással van. Ottevény, Nagybajcs, 

Kisbajcs, Levél esetében a kedvező közlekedési helyzet, és a megyeszékhely kisugárzó 

(magasabb b é r ű munka lehetőségek) hatása emeli e községek jövedelmi mutatóit. 

Rábaszentmihályon a Gardénia függönykészítő üzemet működte t , de két irányban (Tét és 

Győr felé) is je len tős az ingázás. Az alacsony kategóriába mindössze egy település, a Vas 

megyével határos, excentrikus helyzetben lévő zsáktelepülés, Csér tartozik. 
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Vas megye 

Vas az egyik legtipikusabban aprófalvas s truktúrát muta tó megyénk. 213 településéből 

mindössze 8 városi jogállású, közülük mindössze Szombathely közép-, a többi kisváros. A 

községek között óriás és nagy nincs. A közepesek aránya mindössze 10, a kicsiké 28, a 

közepeseké 45,5, míg a törpetelepülések aránya 16,5%. A települések 46%-a az áüag alatti, míg 

43%-uk az adagos kategóriába tartozik (CSAPÓT. 1994). 

Az Alpokalja hazánk leghűvösebb nyarú és legcsapadékosabb tája. Erősen kilúgozott 

talajai szinte m i n d e n ü t t javításra szorulnak, sok rétje azonban kedvez a szarvasmarha-

tenyésztésnek. Az Alpokalja korán iparosodó városainak előnyt jelenlettek az Ausztriával 

fennálló tradicionális gazdasági kapcsolatok, viszont az 1950-es évek h idegháborús korszaka 

á tmenet i leg visszavetette fejlődésüket. Az utóbbi időben a megé lénkü lő határ- és a felpezsdülő 

idegenforgalom révén új, fontos szerephez jutottak. A vidék felsőfokú központja, a megye 

székhelye Szombathely (14.000 Ft SZJA/fő). Sokoldalú iparából a textil- és fafeldolgozáson 

kívül országos je len tőségű cipőipara (Savaria) eme lhe tő k i , de kulturális és oktatási szerepköre 

is egyre j e l en tősebb . Közelében a hangulatos kis műemlékvárost , Kőszeget (9.000 Ft SZJA/fő) 

a texdlipar és az idegenforgalom élted. Szentgot thárdon (8.000 Ft SZJA/fő) a Rába és a 

General Motors vegyes vállalata az ország első személyautó-összeszerelő üzemét és korszerű 

motorgyára t építet t föl. A közeli Őrség erdős, hegyes-völgyes tájak közepette elhelyezkedő, 

hangulatos falvai újabban kezdenek bekapcsolódni az idegenforgalomba. A kiemelt 

kategóriába összesen 5 település tartozik, közülük ket tő város (Szombathely és Sárvár). A 

megyeszékhely mére téből következően sokféle, és a határközelségből adódóan jó l fizetett 

munkaalkalmat kínál, míg Sárvár az egyre komolyabb bevételeket e redményező gyógy-

turizmus előnyeit élvezi. 

Magyarország egyik legkisebb lélekszámú települése, Nemesmedves éppen a mindössze 

17 fős lakossága miatt tudott a "nagyok" közé kerülni , a törpefalu aktív lakossága k iemelkedő 

jövede lmekre tett szert. Répcelakon az országszerte híres sajtgyár és az ipari és lakossági célra 

egyaránt t e rme lő szénsavüzeme biztosít megélhetést . 

A magas kategóriába tartozik a megyéből összesen 16 település, közülük 3 város 

(Celldömölk, Körmend , Kőszeg). A falvak közül k iemelendő Bük, ahol a termálkincsre épülő 

gyógy-turizmus egyre komolyabb bevételeket jelent a település lakói számára. Sé, Söpte, Vép, 

Tanakajd, Vasszécseny kedvezőbb értékeit a megyeszékhelyhez való közelség, az ebből adódó 

napi ingázás és nem egy esetben az alvótelepülési funkció magyarázza. 

Az alacsony kategóriába összesen két település tartozik, közülük 74 fős Szaknyér rosszul 

megköze l í the tő zsáktelepülés a Kemeneshát déli vidékén, de Petőmihályfa is kiesik a megye 

vérkeringéséből . 
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Zala megye 

A megye a nagyobb számú településsel rendelkezők közé tartozik. 8 városa közül Keszthely, 

Nagykanizsa és Zalaegerszeg közép, míg Zalakaros törpeváros. A másik 4 városi jogállású 

település a kis kategóriába tartozik. A községek között sem óriás, sem nagy kategóriájú nincs, 

12% közepes, 26,5 kicsi, 34,5% apró, 27% pedig törpe mére tű . A települések közel fele (46%) 

az adag alatti, és közel ugyanennyi (41%) az átlagos kategóriába tartozik. 

A Zalai-dombság területén két egyenrangú, gyorsan fejlődő vonzásközpont alakult ki , 

Zalaegerszeg (14.000 Ft SZJA/fő) és Nagykanizsa. A megyeszékhely, iparát kőolaj-finomítója, 

nagy ruhagyára, tej- és sajtüzeme fémjelzi, míg Nagykanizsa (13.000 Ft SZJA/fő) kőolajipari 

gépgyártásáról, fényforrás- és üveggyáráról, valamint bútorgyáráról híres. A Balaton nyugati 

öblénél a mezőgazdasági kutatás és felsőoktatás neves központja Keszthely (13.000 Ft 

SZJA/fő). Idegenforgalmát a közeli Hévíz (13.000 Ft SZJA/fő) párat lanul értékes rádiumos-

kénes gyógyvize is növeli. 

A kiemelt kategóriába 7 település tartozik, közülük 4 város. A községek (Bázakerettye, 

Lovászi és Gellénháza) közül minden esetben a szénhidrogén bányászat áll a magasabb 

jövedelmek há t te rében , de a megyeszékhelyre ingázók is segítik a munkanélkül iséget alacsony 

(3%) szinten tartani. 

A magas kategóriába tartozók száma 16, ide tartozik többek között 2 város is (Lenti és 

Zalakaros). Bak helyzetét közlekedési c somópont szerepe (74-75-ös út) és a megyeszékhely 

javítja, míg Csesztregen a Mezőgép utódvállalatai működnek de Mezőgazdasági Szövetkezete is 

je lentős . Kiscsehiről sokan ingáznak a környező települések olajipari munkahelyeire, a 

helyben maradóknak a híres vadászház és az idelátogató külföldiek biztosítanak megélhetést . 

Határment i falvaink közül kedvező helyzetben van Külsősárd, ahol növekvő népességszám 

mellett jól é rezhe tő Lenti és a szlovén határ közelsége. Sormáson az egyéni vállalkozók magas 

aránya és a 7-es főút b iz tos í tó tű nagy á u n e n ő forgalom álla a kedvezőbb értékek há t te rében . 

Vonyarcvashegy élvezi Keszthely, Hévíz és az idegenforgalom, a d u kedvező pozíciót, 60 

vendéglátóhely üzemel a településen. 

Az alacsony kategóriába 10 település urtozik, közülük Bezeréden a legintenzívebb az 

elvándorlás, a helyiek a szerény jövedelmet biztosító mezőgazdaságból élnek. Márokföld 

életében ma is meghatározó a Trianon adu határközeli, kedveződen helyzet, amelynek 

következtében fokozatosan leépült a falu. Zalaköveskúton m é g vezetékes ivóvíz sincs, de 

Zalasárszegen sem sokkal jobb a közműellátottság. 
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I I I . 6. 8. 2. Dél-Dunántúl 
Somogy megye 

A legtöbb e lemből álló településállománnyal rendelkező megye átlagos jövedelmeket tekintve 

a középmezőny mögöt t foglal helyet. 11 városa közül 2 közép- (Kaposvár, Siófok) a többi 

kisváros. Lélekszám szerint a községek közül 22,5% közepes, 31,5% kicsi, 34,5% apró és 11,5% 

törpe kategóriába tartozik. Jövedelmi mutatókat tekintve a településál lomány nagyobbik fele 

(59%) az átlag alatti kategóriába tartozik. 

A Kapos-völgyében a jó l tejelő tehenek tartásának régi hagyományai vannak. A helyi 

állattenyésztés látta el nyersanyaggal a XIX. század végén gyáriparrá serdült bőrkikészítést és 

feldolgozást a Tolna megyei Simontornyán. A nagyatádi (10.000 Ft SZJA/fő) konzervgyár a 

zöldség- és gyümölcstermesztés felvásárlója, komoly ösztönzője. A Dél-Dunántúl sűrű 

településhálózata j obbá ra kicsiny falvakból áll, melyek fokozatosan veszítenek népességükből . 

A városok száma csekély, legtöbbjük csak az utóbbi pár évtizedben az ipari decentralizációja 

kapcsán kapott fejlesztési forrásokat. Somogy megyében a székhely, Kaposvár (14.000 Ft 

SZJA/fő) lát el felsőfokú szerepkört . Tekintélyes az élelmiszeripara, a cukorgyár, hűskombinát , 

és tejüzem mellett ruhagyára és elektrotechnikai üzemei biztosítják a több lábon állást. Az 

utóbbi években a felsőoktatás kapcsán kulturális szerepköre is felértékelődött , majd az IFOR 

és SFOR kontingensek fogadó központjaként indult dinamikus fejlődésnek a város. 

A megye és egész Magyarország páratlanul fontos üdülő terü le te a Balaton déli partja. A 

terület biztosítja, hivatalos idegenforgalmi bevételeinek je len tős részét (30% körül ) , de a 

megye északi részének településeit a nem hivatalos csatornákon keresztül szerzett jövedelmek 

is dinamizálják. A vendéglátás és idegenforgalom szervező központja a déli part fiatal városa 

Siófok (13.000 Ft SZJA/fő). A kiemelt kategóriába tartozó 5 település közül 3 városi jogállással 

bír , míg a községek közül az alábbi ket tő jövedelmi lehetőségei k iemelkedőek. A Balaton 

háttér-települései közül kedvező helyzetben van Balatonőszöd, ahol a tradicionális, belterjes 

növénytermesztés a kis lélekszám mellett, figyelemre mél tó bevételeket eredményez. 

Kitüntetet t szerepe van a megyeszékhellyel határos Taszárnak is, ahol a fiatal, jó l képzett 

lakosság számára magas jövedelmeket biztosít a szerepében megújult légi-támaszpont. A 

településen működ ik emellett a Kapos-Mente Mezőgazdasági Termelőszövetkezet , amely a 

Kaposvár élelmiszeripara által biztosított piac minden előnyét élvezi. 

A magas kategóriába tartozó 12 településnek csak a fele város. Bala tonberényben az 

idegenforgalom mellett a szőlő- és gyümölcstermesztés, egyedi vonzerőként eml í the tő a 

Balaton egyetlen nudista-strandja. Balatonszárszó és Őszöd ha tá rán fekszik a nyáron elég 

pékáru t előállítani nem képes kenyérgyár, de itt működik a Balaton Szőlőskert Szövetkezet is. 

A helyi lakosság nagy része az idegenforgalomban tevékenykedik, 3 camping és 39 cégűdülő, 
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valamint 1.750 üdülőingat lan termeli a bevételeket, minek következtében a munkanélkül iség 

minimális szinten tartható. Balatonszentgyörgy fontos közúti és vasúti c somópont , de a 

tópar to t j e l l emző ál landó építkezéseket is innen látja el a Balaton Tégla Kft. Mosdós igen j ó 

közlekedési helyzetű település, a Kaposvár és Dombóvár között félúton fekvő község 

szana tór iumában 503 fő dolgozik. Sántos Kaposvár alvótelepüléseként, míg Zamárdi régi 

üdülőhely funkciójából és fejlett fogadó infrastruktúrájából (22 szálloda, 150 é t te rem és egy 

je len tős bevásárló központ) adódóan juthat magasabb jövede lmekhez . 

Az alacsony kategóriába tartozik a települések 11%-a, amelynek számos e l té rő oka 

lehet. Gadány, Bedegkér, Gadács zsáktelepülés (utóbbitól legközelebb 33 ki lométerre van 

vasútállomás), a félig kötött talajokon, nehéz körülmények között gazdálkodnak, a roma 

emikum aránya is növekvőben van (33-42%). Hasonló a helyzet Büssü esetében, ahol a 

lakosság 30%-a cigány, magas (10% fölötti) az analfabéták aránya. Az egyedüli megélhetés t a 

csiga és gyógynövények gyűjtése jelenti . A 381 lelkes Csákányon mindössze 13 fő számára van 

munka lehe tőség , igen rossz az infrastrukturális helyzet. Kára községben a munka lehe tőség a 

Koppány-völgye Termelőszövetkezetre és az á thaladó olajvezeték nyomásfokozó telepére 

korlátozódik. Kisberény, Kőkút, Rinyakovácsi falvakban az idősödő lakosságot a számában 

egyre e rősödő (30-60%) cigányság váltja fel. Közöttük diplomás nincs, középiskolai végzettsége 

is mindössze 1-2 főnek van, így az 50% körüli munkanélkül iség könnyen ér te lmezhető . Fő 

megélhetési forrás a nyugdíj és a szociálisjáradék, i l lene az ezt kiegészítő napszámos munkák. 

Még "csak" az elöregedés fázisában tart Libickozma és Nemeskisfalud, ahol a lakosság 66-70%-

a nyugdíjas, az összesen egy tucatnyi munkaképes korúból a fele munkanélkül i . A rossz 

közlekedési viszonyok mellett a háztáji növénytermesztés és állattartás biztosít bevételeket. A 

nehézkes közlekedés és az elcigányosodás rontja a jövedelmi szintet Pamuk, Rinyabesenyő, 

Somogyaracs, Visnye községek esetében ahol az iskolai végzettség minimális szintje csak 

gomba, csiga és gyógynövények gyűjtésére predesztinálja a helyi lakosságot. 

Baranya megye 

A megye a második legtöbb településsel r ende lkező az országban, településállománya közel 

300 e lemből áll. Tíz városából 8 kis-, míg Komló középváros, Pécs pedig a Dél-Dunántúl 

egyeden nagyvárosa. A községek 10%-a közepes nagyságú, 17,5%-uk kistelepülés, 43,5%-uk 

aprófalu, míg a maradék 29%-uk törpetelepülés. A megye aprófalvas szerkezetű, amely 

nagyban meghatározza a lakosság által megszerezhető jövedelmeket . Ilyen struktúra mellett 

nem is meg lepő , hogy a megyei rangsor 15. helyezését tudhatja magáénak . A települések 

többsége az átlag alatti kategóriába tartozik (47%). 

A Drávamenti-síkság az ország legfontosabb kukor ica te rmő vidékei közé tartozik, de 
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j e len tős szerepet játszik a napraforgó és a rostkender termesztésében is. A kövér rétek és a 

szántóföldi takarmányok színvonalas állattenyésztés alapját képezik. A helyi állattenyésztés 

számára évtizedek óta felvevőpiacot jelentett a pécsi bőrkikészítés és feldolgozás. A siklós

villányi szőlővidékek nemes vörös borai ha tára inkon túl is keresettek. A melegkedvelő 

zöldségek termesztése főleg a Duna men tén hódí t egyre nagyobb teret. A Mohácsi-sziget nagy 

öntözöt t zöldségeskertjeiből korai zöldborsó, sárgarépa és káposzta kerül piacra. Szigetváron 

(9,400 Ft SZJA/fő) konzervgyár működik, de egyre j e l en tősebb az idegenforgalma is. A 

megyében a mezőgazdasági foglalkoztatás igen el térő jövedelmei az átalakuló szövetkezetek 

mellett a kisgazdaságokból és a híres egykori Állami Gazdaságoktól (pl . Boly) származnak. 

A régió egykori két legnagyobb foglalkoztatója (Mecseki Szénbányák, Mecseki 

Ércbányászati Vállalat) a ki termelőiparból került k i , mára a szénbányászat nagyságrendekkel 

esett vissza, míg az uránérc kitermelése teljesen megszűnt. A körzet kiemelt felsőfokú 

központja Pécs (15.000 Ft SZJA/fő). Sokrétű iparából a porcelángyártás, a bőr- és kesztyűgyár 

e m e l h e t ő k i , de az élelmiszeripart is számos üzem képviseli. Üzemel a városban sörgyár, 

dohánygyár és tejüzem is. Pécs a Dunántúl legnagyobb egyetemi városa, az integrálódó 

egyetem mára a régió legnagyobb foglalkoztatójává lépett elő. A város idegenforgalma, 

valamint regionális szerepköre je lentős bevételekhez juttatják az itt élőket. 

A Mecsek északi oldalán a szénbányászat hívta életre és fejlesztette várossá Komlót 

(11.000 Ft SZJA/fő). A Duna legdélebbi magyarországi kikötője Mohács (9,700 Ft SZJA/fő), a 

baranyai délszláv és német nemzetiségnek is eleven kulturális központja. Legnagyobb üzeme a 

farosdemezgyár, amely az ártéri erdőkből kitermelt silányabb hul ladék fát dolgozza fel. Dél-

Dunántú l patinás városait, neves gyógyfürdőit egyre több hazai és külföldi vendég keresi fel. A 

felsoroltak alapján joggal nevezhetjük a térséget „kincses Baranyának", ahol magas színvonalú 

mezőgazdaság és fejlett, országos viszonylatban is je lentős ipar alakult k i , A megye középső 

része magasabb kategóriába tartozik (Szigetvár, Szendőrinc, Pécs, Pécsvárad), ilyen terület 

m é g a megye délkeleti részén található (Mohács, Boly és vidéke). 

A nem városi települések közül azokat vizsgáltam, amelyek a kiemelt, vagy a magas, 

illetve az alacsony kategóriába tartoznak. A kiemelt kategóriába egyeden határközeli falu 

került . Sátorhelyen a Boly Rt.-nek működik üzemrésze, közel van Mohácshoz is, a távolság 

mindössze 7 km. A munkanélkül iség ennek következtében alacsony, mindössze 4%, az is főleg 

szezonális (télen magasabb). A település infrastrukturális ellátottsága magas, a portalanított 

utak aránya 100%, a vezetékes ivóvíz a lakások 90%-ába be van vezetve, akárcsak a 

szennyvízcsatorna, a vezetékes földgáz és a kábeltévé. A települések j ó ellátottsági szintje a 

magasabb jövede lmekre (mind települési, mind egyéni) és kedvezőbb é le tkörülményekre utal. 

Érdekes m ó d o n a falu lélekszáma a jó munkalehetőségek és a menekü l thu l l ám együttes 
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hatásaként az utóbbi 4 évben 76 fővel gyarapodott. 

A magas kategóriába a következő települések sorolhatók: Belvárdgyula határában j ó 

minőségű a talaj, a magas színvonalú mezőgazdasági termelésre alkalmas, bár a 

munkanélkül iek aránya viszonylag je lentős (25%), nyáron azonban szinte nincs is 

munkanélkül iség, alkalmi munkábó l élnek ilyenkor az emberek. A településen mezőgazdasági 

szövetkezet és tehenészet ad munkát . A felsőfokú végzettségűek aránya magas (10%). Az 

önkormányzat a fiataloknak, illetve az ú jonnan le te lepedőknek ingyenes telekjuttatási, illetve 

letelepedési segélyt nyújt, így a település népessége ismét gyarapodni indult. 

A határszélen, ideiglenes átkelővel r ende lkező Beremend gazdasági adottságai igen 

kedvezőek. A településhez tartozik egy mészkőbánya és a Duna-Dráva Cement és Mészművek, 

amely még napjainkban is 280 főt foglalkoztat. További 130 főnek biztosít megélhetést a 

mezőgazdasági szövetkezet, és 100 főt alkalmaz a bólyi gazdaság telephelye is. Magas 

kiépítettségű az infrastrukturális hálózat. A lakások 75-80%-ába be van vezetve a telefon. 

Bicsérden a termelőszövetkezet, valamint a megyeszékhely közelsége, míg Bogád 

esetében pusztán ez utóbbi eml í the tő kedvező hatásként. Harkányban a gyógyfürdő, valamint 

a település ha tá rmendsége , illetve az abból származó jövede lmek j e l enük a megbízható 

gazdasági bázist. A külföldi és hazai vendégek egyaránt nagy számban érkeznek a településre, 

ahol kórház, szanatórium is üzemel. A vendégek kiszolgálását 8 szálloda és egy kemping is 

végzi. A településen 51 külföldi vegyesvállalat van jelen, a munkanélkül i ség a nagyszámú 

délszláv menekü l t és letelepedett el lenére mindössze 5%-os. Hásságy, Keszü, Kozármisleny 

esetében Pécs, Magyarbóly vonatkozásában azonban Villány, Siklós, közelsége valamint a 

határforgalom kedvező hatása mutatkozik meg az é r tékekben . Az egyre inkább a 

megyeszékhely alvó városaként funkcionáló Kozármislenyben az infrastrukturális ellátottság 

kiemelkedő, a kábeltévé és a telefon a lakások 95%-ába van bevezetve. Kislippón a Boly Rt. 

telephelye biztosít átlag feletd jövedelmeket . A kedvező földrajzi fekvés mellett a 

tradicionálisan tehetősebb, szorgalmas n é m e t etnikumhoz kö the tő Mecseknádasd, Hidas 

(BVM telephelye) és Sotnberek kedvezőbb jövedelmi mutatója is. 

Az alacsony kategóriába tartozó települések közül kiemelkedik Gilvánfa, ahol a 

lakosság több mint 90%-a roma, szennyvíz- és gázvezeték, valamint munka lehe tőség egyáltalán 

nincs. Hasonló okok indokolják Alsószentmárton gyenge jövedelmi mutatói t , lakosságának 

100%-a a cigány etnikumhoz tartozik, a munkanélkül iség 95%-os (450 fő, közülük 2 

középfokú végzettségű, 10 szakmunkás, a többi 438 pedig szakképzeden) . Igen rossz 

közlekedési kapcsolatrendszer, kiépíteüen infrastruktúra, magas munkanélkül iség jellemzi 

Almáskeresztúr (zsáktelepülés, nincs átmenő-forgalma, nincs sem óvoda, sem iskola, a lakosság 

70%-a nyugdíjas 30%-os munkanélkül iség) , Ág (zsáktelepülés, a népesség 30%-a roma 
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emikumii , 27% pedig munkanélkül i ) , Cűn (a legközelebbi vasútállomás 15 km-re található a 

falutól), valamint Adorjás (aktív korban lévő lakosságnak több mint a 40%-a munkanélkül i ) 

községek helyzetét. Az Ormánság déli részén a ha tármel léken, peremhelyzetben, igen rossz 

mutatókkal rendelkezik Drávakersztúr, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávaiványi, Drávapalkonya 

és Drávapiski, ahol a vezetékes ivóvíz is csak a lakások 20%-ában áll rendelkezésre, a 

szennyvízelvezetés nincs megoldva, a gáz nincs bevezetve. Az e lnép t e l enedő falvakban egyre 

magasabb a cigányság aránya. Piskó, Horvá ther te lend és Kisbeszterce gyenge jövedelmi 

lehetőségeit a perifériális jelleg mellett a rossz infrastrukturális ellátás következtében 

intenzívebbé váló elvándorlás, valamint az ezt kísérő elöregedés indokolja. 

Baranya megyében a pozitív hatásokat a magas színvonalú mezőgazdaság, a 

bor termelés , a gyógy-turizmus, a kedvező fekvés, a megyeszékhellyel való j ó közlekedési 

kapcsolat eredményezhet i . Kedvezőtlen mutatókkal az olyan, forgalmi szempontból árnyékban 

lévő, ha tá rment i , leszakadó, növekvő részarányú roma etnikum lakta területeken találunk, 

ahol ezen tényezők együttes hatásaként magas munkanélkül iség, rossz infrastrukturális háttér 

és a szakképzeüenség jelent meg. 

Tolna megye 

A megye a Dél-Dunántúl legmagasabb értékeket muta tó területe. 108 településéből 9 városi 

jogállású. Közülük Szekszárd közép-, a többi 8 pedig kisváros. A községek közölt óriás és nagy 

nem lelhető fel. A községek 44,5%-a közepes, 25%-a kicsi, 28,5%-a apró , 2%-a pedig törpe. A 

települések 44%-a az adag alatti, másik 41%-a pedig az adagos kategóriába tartozik. 

A megyéhez tartozik a Mezőföld déli része, ami az ország legfontosabb kukor ica termő 

vidékei közé tartozik. Je lentős szerepet játszik a terület a napraforgó és a rostkender 

termesztésében is. A kövér rétek és a szántóföldi takarmányok színvonalas állattenyésztés 

alapját képezik. A melegkedvelő zöldségek termesztése főleg a Duna men tén hódí t egyre 

nagyobb teret, Pakstól délre a fűszerpaprika-kultúra tradíciókkal bír. 

A Tolnai-dombság keled pe remén részleges felsőfokú központ és megyeszékhely 

Szekszárd (17.000 Ft SZJA/fő), melyet híres borkereskedelme emelt várossá. Ipara a hatvanas 

évektől több budapesti üzem szekszárdi gyáregységének létrehozásával indult fejlődésnek, ami 

j ó alapot szolgáltatott a közelmúltban a külföldi befektetők Szekszárdra csalogatásához (pl. 

Samsonite). A kiemelt kategóriába két város - Szekszárd és Paks (22.000 Ft SZJA/fő)- mellett 

csupán egy község tartozik. Az "atomváros" országosan is k iemelkedő értékei a PAV Rt. jól 

fizetett, kvalifikált munkaere jének, illetve a városi funkciók kiteljesedésével megjelenő 

szolgáltatói szektor megerősödésének köszönhetők. A községi jogállású Dalmand kedvező 

mutatói t a rendszerváltás buktatóit sikeresen átvészelő, gazdálkodásáról és képzett 
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menedzsment jéről messze földön híres ÁG, majd Rt. kínálta munkaalkalmak támasztják alá. 

A magas kategóriába há rom város mellett kilenc község tartozik, ezek adják a megye 

településeinek a 11%-át. Dunaszentgyörgyön a helyi TSZ mellett ruhaipari üzem is létesült, 

ennek el lenére legnagyobb hatással a Paksi A t o m e r ő m ű van a település életére. 

A mintegy 55%-ban németajkú Hőgyészen működik az ország egyeden frottírüzeme, 
de külföldi piacokra szállítva paplangyártás is folyik a településen. Kapospula esetében 

Dombóvár közelsége illetve a 61-es út biztosította kedvező fekvés gyakorol pozitív hatást a 

jövede lmekre . Kisdorogról - az alig 3%-os munkanélkül iség mellett - sokan j á rnak Szekszárdra 

vagy Bonyhádra dolgozni, de a helyben maradók számára is stabil jövede lmet biztosít a 70 főt 

foglalkoztató Metalbau Kft. Szintén a néme t etnikum kedvező képzettségi szintje emeli 

Nagymányok mutatói t , ahol munkavédelmi cipők helyi gyártása mellett sokan Komlóra vagy 

Bonyhádra ingáznak. Zombán a mezőgazdasági szövetkezet és a ruhagyár biztosít munkát a 

lakosságnak. 

Az alacsony kategóriába mindössze egy település tartozik. Miszla igen szerény 

jövedelmi muta tó i t a rossz infrastrukturális ellátottság és az ebből következő e lnépte lenedés , 

e lö regedő korstruktúra alakította ki . 

I I I . 6. 8 . 3 . Közép-Dunántúl 
Komárom-Esztergom megye 

A terület a megyék sorrendjében az előkelő 2. helyen található, mindössze az országos rangsor 

kitüntetett helyén lévő Pest megye előzi meg. A kis terület mellé kevés (71) e lemből álló 

településállomány párosul . A városi jogállású települések száma 8, régóta nem érintet te a 

várossá nyilvánítás a megyét. Közülük Esztergom, Tata és Tatabánya közép, a másik öt pedig 

kisváros. A községek között óriás- és törpefalu nem található. Az összes település 4,5%-a a nagy, 

55,5%-a a közepes, 27%-a a kicsi, míg 13%-a az apró kategóriába tartozik. A települések 

je lentős része az átlagos kategóriába tartozik (37%), de je len tős a magas kategóriájú 

településeknek (29,5%), valamint a k iemelkedő kategóriájúaknak az aránya is (22,5%). 

A Kisalföld keled p e r e m é n elhelyezkedő Bábolna (18.000 Ft SZJA/fő) állami gazdasága 

az iparszerű baromfitenyésztésben, a tojás termelés magas színvonalával és a modern 

kukoricatermesztési rendszer meghonos í tásában is hírnevet szerzett. A terület kimagasló 

helyet foglal el hazánk len- és cukorrépa-termesztésében is, ez utóbbi t az Ácsi (8.000 Ft 

SZJA/fő) cukorgyár dolgozza fel. 

A Vértest a Gerecsétől elválasztó Tata-Bicskei árok k i tűnő természetes útvonal. Itt 

helyezkedik el a több bányász-településből eggyé forrt Tatabánya, a megye székhelye. 
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Erőműveit szén táplálja, brikettgyára is a bányászathoz kapcsolódik. Tatabánya (13.000 Ft 

SZJA/fő) egyoldalú nehézipari profilját jó l kiegészíti a közeli szép fekvésű Tata (14.000 Ft 

SZJA/fő), amely a tóvá duzzasztott ÁJtal-ér mellett textil- és bőripar i üzemeknek ad otthont. A 

Vértes északnyugati oldalán húzódó gazdag széntelepek fölött épül t a fiatal bányászváros, 

Oroszlány (15.000 Ft SZJA/fő). A Duna m e n t é n Komáromtól Esztergomig szinte egymásba 

é r ő ipari településekből környezetétől jól e lkü löní the tő urbanizációs tengely bontakozott ki . 

Ennek tagjai többek között Komárom (kenőolajak előállítása, sörgyártás - 14.000 Ft SZJA/fő), 

Almásfüzitő (timföldgyár - 19.000 Ft SZJA/fő), Lábatlan (cement- és papírgyártás - 13.000 Ft 

SZJA/fő), Nyergesújfalu (eternit-palagyár, műszálipar - 13.000 Ft SZJA/fő), Tokod (üveggyár, 

brikett-üzem - 9.000 Ft SZJA/fő), Dorog (szénvegyészet, gyógyszeralapanyag-gyártás, 

bányászat, veszélyes-hulladék égető, mészmű - 12.000 Ft SZJA/fő) és Esztergom (szerszám- és 

műszergyártás, újabban autógyártás - 12.000 Ft SZJA/fő). Jövedelmi szempontból a megye 

teljes területe a legfelső két kategóriába tartozik, amelyből a délnyugati rész alacsonyabb 

mutatóival tűnik ki . 

A kiemelt kategóriába tartozó települések száma 16, ahova Kisbér kivételével az összes 

város, valamit község tartozik. Almásfüzitőn Timföldgyár és a Mol Rt. finomítója üzemel, Baj 

esetében a lakosság 80%-a ingázik Tatára, vagy Tatabányára. Bábolnán a lakosság 80-85%-a 

helyben dolgozik, de a környékről is sokan dolgoznak a Bábolna Rt. baromfigyárában, de 

foglalkoznak pulyka, sertés és pecsenyecsirke tenyésztéssel is. Bókodról a lakosság 71%-a 

naponta ingázik a közeli Oroszlányra és Mórra. A szocialista városban a bányászat és a Bókod 

felőli külterületen lévő Vértes Erőmű, Móron pedig a kábelkötegeket gyártó vállalat kínál 

megélhetést . Csolnokról a lakosság 70%-a ingázik Dorogra, vagy Esztergomba, de ingázó 

terület Kecskéd is, ahonnan a munkaképes korú lakosság 80%-a j á r Tatabányára és 

Oroszlányba dolgozni. A falu lakosságának k iemelkedő a nyelvismerete, a lakosság közel 50%-a 

képes megér t emi magát németü l . Gyermelyen a Szövetkezeti Rt. tésztagyár és a Tojás Rt., míg 

Kesztölc es tében a lencsehegyi bányászat és a Tapé taüzem k iemelendő . Környén található a 

Környei Agráripari Rt. központja, amelynek 2.200 foglalkoztatottja van, de Kömlődön is 

működ te t az Rt. tehenészetet . A községben gyógypedagógiai intézet is működik, de további 

120 főt foglalkoztat a helyi Termelőszövetkezet, emellett j e len tős a helyi cégek, vállalatok 

száma is. Lábadanon a Piszkei Papír, a Cementipari Rt., valamint az ehhez kapcsolódó 

mészkőüzem (bánya) is üzemel. Leányvár kedvező értékeit a falun keresztülhaladó 10-es út 

biztosította közlekedési helyzet, valamint a falu szorgalmas német-ajkú lakossága támasztja alá. 

Süt tőn és Tardosbányán tradicionális munkaalkalmat a híres kőfaragás és a kőbányászat jelent, 

de sok a Lábadanra és Nyergesújfalura ingázó is. A szákszendi tehenészet által termelt, kiváló 

minőségű tejet a Parmalat vásárolja fel, Tokodon az üveggyártás és szénfeldolgozás je l lemző. 
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Vértessomló és Vértesszőló's esetében a kedvező fekvésből adódó közel 90%-os ingázás 

Környét, Tatát és Tatabányát célozza meg. A megyében egyeden település sem tartozik az 

alacsony kategóriába. 

Veszprém megye 

A vizsgált terület az Észak-Dunántúl legelmaradottabb megyéje, de országos viszonylatban az 

előkelő negyedik helyen áll. 220 db településéből 10 városi jogállású. Ebből Ajka, Pápa, 

Várpalota és Veszprém közép-, a többi pedig kisváros. A 210 község között nincs sem óriás, 

sem pedig nagy kategóriájú. A községi jogállású települések közül közepes nagyságú 19, 5, kis 

m é r e t ű 30,5, ap ró 34, míg törpefalu 16%. A települések kevesebb mint fele (43%-a) az átlagos 

kategóriába tartozik. 

A megyéhez tartozik a Kisalföld déli része, amely kiemelkedik sokoldalú 

mezőgazdaságával. A szarvasmarha-tenyésztés Pápa (10.000 Ft SZJA/fő) környékén éri el a 

legmagasabb színvonalat. Itt működik a Kisalföld legnagyobb húskombinátja . Országos 

j e l en tőségű üzeme a háztartási elektromos gépeket előállító Elekthermax. 

A Bakony-vidék részleges felsőfokú központja, a Séd partján épült megyeszékhely 

Veszprém (17.000 Ft SZJA/fő) gyönyörű fekvésével, városmagjának sok-sok műemlékével 

tűnik ki . Új oktatási profillal bővült egyeteme és kutatóintézetei kvalifikált munkae rő t kötnek 

le. A város legnagyobb üzeme a villamossági cikkeket gyártó Bakony Művek. A Veszprémtől 

nyugatra fekvő Herend községet kézzel festett, drága porcelánja tette világhírűvé. A Bakony 

keled lábánál található lignittelepeknek köszönhed létét Várpalota (12.000 Ft SZJA/fő), mely 

há rom község egyesítésével alakult k i , majd nő t "szocialista" várossá. Nagy hőerőművének 

szomszédságába települt egyeden még m ű k ö d ő a lumín iumkohónk . Nitrogénműtrágya-gyára 

(Pét) ma már földgázt dolgoz fel és ellátja ammóniával a közeli Peremarton szuperfoszfát 

üzemét is. A bakonyi vegyipari tömörülés harmadik góca Balatonfűzfő (13.000 Ft SZJA/fő), 

ahol többek között növényvédő szereket és műanyagokat állítanak elő, de papírgyára is 

elismert az ágazatban. A Déli-Bakony alumíniumvárosa, Ajka (15.000 Ft SZJA/fő) sokoldalú 

bányavidék központja. Széntüzelésű erőműve van, és szén adja az energiát timföld- és 

üveggyártásához is. A Balaton északi partját üdülőte lepek már-már egybeépülő sora szegélyezi. 

Kiemelkedik közülük a szénsavas forrásairól messze földön híres gyógyhely, Balatonfüred 

(12.000 Ft SZJA/fő). 

A kiemelt kategóriába összesen 1 1 település tartozik. Közülük 6 város, a községek 

magasabb mutatói t kü lönböző tényezők indokolják. Alsóörs lakosságának egy része a település 

ál landó lakosságszámához képest je lentős idegenforgalomból szerzi jövedelmét , míg mások a 

j ó közlekedési helyzetből következően más településeken dolgoznak. Balatonfűzfőn a 
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Nitrokémia Rt. 2.350, a Fűzfői Papír Rt. pedig 500 főt foglalkoztat, akiknek nagy része a 

környező települések ingázóiból áll. A kiemelt jövedelmeket p roduká ló községek közül Bánd 

szorgalmas németek lakta falu, Csopak a bornak köszönhetően élvezi a meghosszabbítot t 

idegenforgalmi szezon minden előnyét, Herend pedig messze földön híres 

porcelángyártásáról . 

A magas kategóriába tartozik a települések 13%-a. Közülük csak 2 (Pápa, Zirc) városi 

jogállású. A községek közül Úrkút lakosságának 40%-a német-ajkú, hazai viszonylatban je lentős 

mangánbányája van, de a Herendi Porcelángyárnak is van itt kihelyezett egysége. 

Bauxitbányászattal foglalkoznak Hal imbán (üveggyártás is van), Nyírádon és 

Bakonyszendászlón. A városközeli fekvés és a je len tős ingázás jellemzi Magyarpolányt (Ajka), 

Nemesvámost (Veszprém) és Balatonkenesét is (Székesfehérvár, Balatonfűzfőre). T ö b b 

tényező komplex hatásaként kedvezőbbek a mutatók Balatonakaii (idegenforgalma és 

borászat) , Csetény (TSZ, cipő- és papí rüzem, 3%-os munkanélkül iség) Farkasgyepü 

(idegenforgalom, szanatórium, jó l m ű k ö d ő erdészet, ingázók magas száma) községek 

esetében. Paloznakon híres a kemping, szezonban a lakosság 80%-a foglalkozik szobakiadással, 

de a faluban termelt bornak is j ó híre van. 

Az alacsony kategóriába csak Barnag és Kispirit törpefalvak tartoznak, amelyek szerény 

el tar tóképességüknél fogva nem voltak képesek lakosságukat megtartani, ma legnagyobb 

gondjuk az e lnépte lenedés . 

Fejér megye 

A megye az országos sorrend harmadik helyén áll. Településeinek száma nem túl magas, 104. 

Nagyobb települései közül Székesfehérvár és Dunaújváros közép- (mindket tő megyei j ogú ) , 

míg a másik hat kisváros. A községek közül óriástelepülése nincs, a nagy településeinek a 

száma mindössze 2. Legjelentősebb számban a középmére tűek fordulnak elő, arányuk 67%. A 

kistelepülések a településállomány 24%, az aprók 6%, egyetlen törpetelepülése pedig 1%-át 

képviselik. A megye településeinek a legnagyobb része (40%) az adagos kategóriába tartozik. 

Az ezen kívüliek többsége pedig a fölötte levő kategóriákban található meg. 

A Vértest a Bakonytól a Móri-árok választja el, ennek déli kapujában, fontos 

közlekedési c somóponton épül t Székesfehérvár (17.000 Ft SZJA/fő), Fejér megye székhelye. 

Iparának h á r o m oszlopa az a lumíniumlemezt , -szalagot, -öntvényeket előállító Könnyűfémmű, 

a sok a lumín iumot felhasználó Ikarusz autóbuszüzem és a h í radás technikában, elektronikában 

j ó h í rnévnek ö rvendő Videoton volt. A keled piacok elvesztéséért némi kárpódást jelent, hogy 

a j ó közlekedési hát térre és a képzett m u n k a e r ő r e alapozva Székesfehérváron megkezdték 

kü lönböző Ford autóalkatrészek és Philips híradástechnikai berendezések gyártását, de a 
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városban működik az IBM magyarországi üzeme is. 

Fejér megye déli és keled részét már a Mezőföld síksága foglalja el. Itt a városhiányos 

té rben építet ték fel Dunaújvárost (16.000 Ft SZJA/fő), amely az elmúlt évtizedekben a 

nehézipar egyik hazai fellegvárává vált. A női m u n k a e r ő foglalkoztatására több könnyűipari 

üzem is létesült a városban, ilyenek a ruházati ipar, a cellulóz- és papírgyártás. A megye északi 

és déli területei között hatalmas az eltérés. Északon Székesfehérvár és Dunaújváros vonzása 

nagy területekre terjed k i . Délen a lakossága mezőgazdaságból kevesebb jövede lemhez jut . 

A 18 kiemelt kategóriájú településből 4 város, a többi pedig község. Balinka a hazai 

barnaszénbányászat központja (volt), Ercsi a megyéből szinte a legközelebb fekszik 

Budapesthez, cukorgyára és számos a p r ó b b vállalkozása számára a főváros állandó 

felvevőpiacot jelentett. Sukoró és Velence kedvezőbb mutatóit j ó közlekedési helyzetük és 

idegenforgalmi potenciáljuk együttes hatásaként j e l en tkező magasabb bevételek 

eredményezték . 

A magas kategóriába tartozó települések személyi jövede lemadó befizetéseire a 

Velencei-tó partján j e len tkező idegenforgalom (Pákozd), a bányászat (bauxit -

Iszkaszentgyörgy, üveghomok - Fehérvárcsurgó) , magas színvonalú mezőgazdaság (Csákvár), 

bor te rmelés (Etyek), valamint a kedvező közlekedés-földrajzi potenciál (Pusztaszabolcs, 

valamint az M7-es melléke) gyakorol pozitív hatást. Az alacsony kategóriába nem tartozik 

egyeden település sem. 

I I I . 6. 8. 4. Közép-Magyarország 

Pest megye 

Könnyen é r te lmezhe tő m ó d o n , nagy területe és igen he te rogén összetétele e l lenére Pest 

megye biztosította az átlagosan legmagasabb jövedelmeket lakói számára. A megye teljes 

terüle tére hatással van centrális fekvése, valamint a főváros kedvező kisugárzó hatása. A 

településeinek a száma közepes nagyságú (182). 20 városából (Budapest nélkül) , Cegléd, 

Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Nagykőrös és Vác a közép-, míg a többi a kisvárosok csapatát erősíd. 

A községek közül az óriástelepülések aránya 5%, a nagyoké 12,5%, a közepeseké 65,5%, a 

kicsiké 13,5% az apróké 3%, míg az egyeden törpetelepülése mindössze 0,5%-ot képvisel a 

településál lományból. Ebben a megyében a települések mére tének csak másodlagos szerepe 

van a személyi jövede lemadó magas ér tékében, inkább meghatározó a közlekedési helyzet és a 

fővárostól való távolság. A települések 37%-a az adagos, 31%-a pedig a magas kategóriába 

tartozik. 

Budapest agglomerációs övezetébe környékének 43 települése tartozik, ezek közül 
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azonban néhány nem Pest megyében található. Ezekről a településekről a lakosság nagy része 

naponta Budapestre j á r dolgozni. A főváros munkaerő-vonzáskörzete a vasútvonalak, a HÉV és 

autóutak m e n t é n jóval messzebbre is terjedhet, mint az agglomeráció határa. A k iemelkedő 

mutatókat p roduká ló települések a 45 perces izochron vonalon belül találhatók, ahol je l lemző 

a napi ingázás. Az agglomerációs gyűrűben a Duna-kanyar és a Soroksári-Dunaág men tén 

nyaralók üdülő te lepek sorakoznak. Találunk itt néhány várost is, a múzeumairól , 

művésztelepéről híres Szentendré t (18.000 Ft SZJA/fő), és a kőolaj iparunk fellegváraként 

ismert Százhalombattát (25.000 Ft SZJA/fő). A fővárostól északra Vác (15.000 Ft SZJA/fő) a 

Dunai Cement- és Mészmű, valamint a Forte fotópapír- és filmgyár miatt é rdemel említést. 

Gödöl lő (16.000 Ft SZJA/fő) a kistérség szellemi, kulturális cen t rumakén t valamint 

mezőgazdasági felsőoktatás rangos központjaként é rdemel említést. A megye Budapesthez 

közelebbi része h o m o g é n m ó d o n kiemelt és magas. A budapesti agglomeráció délkeled része, 

rurálisabb je l legéből , illetve magasabb mezőgazdasági foglalkoztatottságából következően 

„csak" a magas kategóriába tartozik. Budapesttől távolodva az egy főre j u tó bevallott jövedelem 

összege fokozatosan csökken. 

A kiemelt kategóriába tartozó 43 település közül 12 város, a többi község. A községi 

jogállású települések közül Alsónémedin írószergyár és tejüzem működik , részt vesz Budapest 

mezőgazdasági termékekkel való ellátásában. Bagón kedvező jövede lmeket biztosítva, többségi 

n é m e t tulajdonú gyógynövény-kiszerelő üzem működik . Bénye községben az alacsony (2%) 

munkanélkül i sége t a sikeres bú torüzem, valamint a nagyarányú (91,5%) ingázó garantálja. 

Budakalász gyakorlatilag összeolvadt a fővárossal, közvetlenül a Budapestről Szentendre, 

Esztergom és Bécs felé vezető út m e n t é n fekszik, a fővárosi letelepedési tilalom idején számos 

vidékről felköltözött család választotta lakhelyéül. Ceglédbercel és Ecser esetében a 

Budapestre és Ceglédre ingázók közel 80%-os aránya, Diósdon a helyi üzemek sora (Daewoo-

M G M Rt., Kludi Kft, kesztyűgyár, hegesztés-technikai üzem és olasz tésztagépgyár) garantál 

magasabb jövedelmeket . Dunaharaszün működik Coca-Cola magyarországi központja, de itt 

található a főváros pékártival való ellátásából nagyban részesedő Dunakenyér is. Halászteleken 

műanyag-feldolgozás, gépjavítás, valamint konzervüzem, Herceghalmon az Állattenyésztési és 

Takarmányozási Kutatóintézet, valamint a Hercegtej Kft. központja képviseli a fontosabb 

munkaadóka t . H e r n á d o n baromfi- és sertésfeldolgozó, Ikladon francia tulajdonú kisgépgyár 

üzemel . Leányfalu aktívan részesedik az idegenforgalomból , de sokan ingáznak Budapestre, 

Vácra és Szen tendré re is. Solymáron működik a Magyar Suzuki Rt.-nek és az Ikarusnak is 

számos alkatrészt beszállító PEMÜ, de a tradicionális iparágak is képviseltetik magukat a régió 

egyik legnagyobb téglagyárának formájában. A vasúti ha tárá tkelőként is funkcionáló Szob 

községben működ ik az évtizedek óta ismert, a rendszerváltást sikeresen átvészelő szörp- és 
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bogyós-gyümölcs feldolgozó üzem. Üllő is j ó kapcsolattal bír a főváros irányában, de az 

.Állatorvostudományi Egyetem kihelyezett részlegében képzet t m u n k a e r ő t köt le az 

állatkutatásokkal foglalkozó részleg. Verőcéről a lakosság 69%-a ingázik, főleg Vácra és 

Budapestre, annak el lenére, hogy a Kőbányai Porcelángyár kihelyezett részlege, valamint az 

erdőgazdaság is biztosít helyben megélhetést . A megyében alacsony kategóriába tartozó 

település nem található. 

I I I . 6. 8. 5. Észak-Magyarország 

Nógrád megye 

A megye helyezése a legelőkelóim a Dunától keletre fekvő területek közül. 121 elemből álló 

te lepülésál lományából mindössze 6 város. Közülük Salgótarján középváros, a maradék 5 pedig 

kisváros. A községek között óriást és nagyot nem találunk. A közepes és a kis települések 

egyaránt 36,5-36,5%-ot adnak. Az aprófalvak az összes község 22,5%-át jelentik, míg a 

törpefalvak részesedése mindössze 4,5%. A települések többsége (61%-a) az átlagos 

kategóriába tartozik. 

A gazdasági élet fő színterei a folyókat kísérő medencék, a Salgótarjáni- és a Nógrádi

medence. A terület hegységeit ma is e rdő koszorúzza, az erózió sújtotta dombvidékeken nehéz 

feltételek közepet te működik a mezőgazdaság. A kis falvak lakói közül sokan a városba 

költöztek, mások a közeli ipartelepeken vagy a bányákban vállaltak munkát . A fokozatos 

bányabezárások el lenére is a földművelésnek és az állattenyésztésnek viszonylag szerény hellyel 

kell beé rn i e a gazdaságban. A dombvidéki szántók termékei közül a visszafogott 

e redményekke l kecsegtető búza, valamint a hűvös klímát kedvelő burgonya emlí thető . Az 

Északi-középhegység medencé iben találhatók hazánk legnagyobb barnaszéntelepei , amely 

energia igényes iparágakat vonzott (pl.: Salgótarjáni Síküveggyár). A hegységekben található 

épí tőipar i nyersanyagok tovább erősíük a megye nehézipari , alapanyaggyártó feladatkörét. 

Salgótar jánban - amely a Zagyva-völgyben kialakult bánya- és iparvidék központja - (13.000 Ft 

SZJA/fő) az emlí tet t üveggyáron kívül egyre csökkenő termelési szint mellett kohászad üzem is 

működik , ahol hengerelt acélárukat és acélötvözeteket állítanak elő. A megyei adagos szintet a 

Zagyva-völgy térsége és Balassagyarmat múlja felül. 

Jövede lmi szempontból kiemelt kategóriába a megyeszékhelyen kívül csak 

Balassagyarmat tartozik. A magas kategóriában képviselted magát a megye településeinek 7%-

a, ebből 3 város, a többi 6 község. Dorogházán működik a szénbányászati központ , de a 

te lepülésen a Mátragyöngye Termelőszövetkezet is biztosít munkalehetőségeket . Nagyoroszul 

keresztülhalad a 2-es főút ezzel kedvező közlekedési helyzetbe került a község. A szlovák 
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halár tó l könnyen e l é rhe tő (13 km) falu kedvező feltételeire alapozva lakókocsi-gyárat a lapí tón 

a nemei Knauss cég. Nógrádsápon termelőszövetkezet és nyomda működik , míg Palotáson a 

hétvégi turizmus és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások kínálnak munkaalkalmakat. Az 

alacsony kategóriába egyetlen település sem tartozik a megyéből. 

Borsod-A ba új-Zemplén megye 

Borsod-Abaúj-Zemplénben található országunkban a legtöbb (347) közigazgatási egység, 

Gagyapátiról nincs adatunk. A városok közül kiemelkedik Miskolc, a terület kiemelt felsőfokú 

központja . Két település tartozik a középvárosi kategóriába, míg a maradék 14 kisváros. A 

községek 0,5%-a a nagy, 32%-a a közepes, 24%-a a kis, 30%-a az apró , míg 13,5%-a a törpe 

kategór iába sorolható . A települések leggyakrabban az átlag alatti kategóriában fordulnak elő 

(54,5%). 

A terület hegységeit ma is e r d ő koszorúzza, az erózió sújtotta dombvidékeken nehéz 

feltételekkel néz szembe a mezőgazdaság. A kis falvak lakói közül sokan a városba költöznek, 

mások a közeli ipartelepeken vagy a bányákban vállaltak korábban munkát . A megye 

gazdaságában a földművelésnek és az állattenyésztésnek viszonylag szerény hellyel kell beérnie . 

A dombvidéki szántók termékei közül a szűkösen t e rmő búza, a hűvös klímát kedvelő 

burgonya és a Hernád-völgyben igen elterjedt sörárpa emlí thető. A hegységek déli. Alföldre 

néző lankáin és a síkságba vesző horda lékkúpokon viszont sok helyütt erősen szakosított 

belterjes művelés bontakozott k i . A Tokaj-hegyaljai szőlők nemes borait, kivált az aszút és a 

szamorodnit sok évszázados hírnév övezi. Szerencs vidékén a cukorrépaföldek a helyi 

cukorgyárak ellátását szolgálják. Az Északi-középhegység medencé iben találhatók hazánk 

legnagyobb barnaszénte lepei . A helyi tüzelőanyag hatalmas hőerőművek építését alapozta 

meg. Ma azonban a bányák közül Borsodban csak Putnok és Feketevölgy termel. A 

szénbányászat szerepet játszott az ország legfontosabb vaskohászati központjainak (Miskolc -

Diósgyőr, Ózd) létrejöt tében, és az energiaigényes építőanyag-ipar (cement- és üveggyártás) 

kifejlődést is segítette. A hazánkban egyedülálló borsodi vegyipari tömörülés (Kazincbarcika, 

Sajóbábony, Tiszaújváros) csíráit szintén a barnaszén hívta életre, ma azonban a csővezetéken 

érkező kőolaj és földgáz táplálja. A hegységekben található építőipari nyersanyagok tovább 

erősítik a körzet nehézipar i , alapanyaggyártó feladatkörét. 

A körze t kiemelt felsőfokú központja, hazánk - mára már csak - harmadik legnépesebb 

városa Miskolc (14.000 Ft SZJA/fő). Legnagyobb üzeme a diósgyőri vaskombinát, amelynek 

különféle üzemei fénykorukban többezer embernek biztosítottak munkát . Az építkezésekhez 

és a kábelgyártáshoz szükséges nagy szilárdságú acélhuzalokat a Drótművek állította elő. Az 

építőanyag-ipart a korszerű cement- és mészmű képviseli. A Miskolchoz tartozó fiatal 
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egyetemváros a nehézipari kutatás és szakképzés fellegvára volt, ma az á ta lakulóban lévő 

egyetemeink egyik leg ambíciózusabbja. A Sajó-völgyben az ipari és bányásztelepülések egyre 

jobban összekapcsolódó urbanizációs tengelyt képeznek (KŐSZEGFALVI GY. 1985). A Sajó és a 

Tisza találkozásánál épül t Tiszaújváros (27.000 Ft SZJA/fő - ez a legmagasabb érték az egész 

országban) a hazai petrolkémiai ipar legnagyobb központja, a rendszerváltás e l lenére stabil 

j övede lmeke t biztosít az itt élők számára. Vegyikombinátja n i t rogénműtrágyát , szintetikus 

festékeket, poliet i lént állít elő, szoros termelési kapcsolat fűzi a Sajó-völgy másik ipari 

városához, Kazincbarcikához (12.000 Ft SZJA/fő), ahol kü lönböző vegyipari alapanyagokon 

kívül ni t rogén-műtrágyát és PVC-t gyártanak. A Sajóba torkolló Hangony szűk völgyében épült 

Ózd (8.000 Ft SZJA/fő), a válsággal küzdő borsodi vaskohászat legsúlyosabb helyzetben levő 

központja. Az üdülő- és idegenforgalomnak jó formán m é g felfedezetlen tartaléka a 

csodálatosan szép Zempléni-hegység, amelynek lábánál há rom város is sorakozik: a ha t á rmenü 

Sátoraljaújhely (9.000 Ft SZJA/fő), a nagy múl tú Sárospatak (8.000 Ft SZJA/fő), valamint a 

cukor- és csokoládégyáráról nevezetes Szerencs (10.000 Ft SZJA/fő). A megyéből a két, már 

emlí te t t ipari góc és szűkebb környezete emelkedik ki . A megye északi és északkeleti területe a 

közepes szintet is alig éri el. 

A kiemelt kategóriába tartozó 7 településből 4 községi jogállású. A m á r említett 

Sajóörs, Sajószöged, Tiszapalkonya és Varbó, Miskolc, Kazincbarcika és Tiszaújváros ipari 

tevékenységéhez urbanizált teréhez kapcsolódik. A magas kategóriába tartozó települések 

száma viszonylag magas (17 db), arányuk viszont alacsony (5%). Ide tartozik például Arnót, 

Mályi és Hejőbába . 

A legalsó alacsony kategóriába tartozó települések sem képviselnek túl nagy arányt 

(8%) . Az ide tartozó települések nagy része törpefalu, rossz infrastrukturális hát térrel , 

peremhelyzetben, e lö regedő népességgel, vagy egyre növekvő arányt! roma etnikummal. 

Heves megye 

A terület a legjobb helyezést (7.) elérő alföldi megyénk, településeinek száma 118. Városai 

közül Eger, Gyöngyös és Hatvan közép-, míg Füzesabony, Heves, Pétervására és Lőrinci 

kisváros. A községek között óriás és nagy nincs. Közepes annál több, ez a kategória adja a 

hevesi települések 64%-át. Ezzel is magyarázható a megye előkelő helyezése. A kistelepülések 

aránya 27%, az apróké 8%, míg a törpéké 1%. A települések nagyobb része az adagos 

kategór iába tartozik. 

A hegységek déli, Alföldre néző lankáin és a síkságba vesző ho rda lékkúpokon sok 

helyüt t e rősen szakosított belterjes művelés bontakozott k i . Jól ismert az egri, a bükkalji és a 

Mátra-alji tör ténelmi borvidék, Verpelét és Heves környékén termelik hazánk legki tűnőbb 
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dohánya i t . Halvan körül több nagy zöldség- és gyümölcstermesztő' gazdaság működik , dc a 

paradicsom, zöldborsó, zöldbab, uborka mellett különösen h í res az innen piacra kerülő 

dinnye is. A Hatvan vidékén található cukorrépaföldek a helyi cukorgyár ellátását szolgálják. 

Lignitbányászatáról híres Visonta (8.000 Ft SZJA/fő) és a mellette épül t egykori Gagarin. ma 

m á r Mátravidéki Erőmű. A Zagyva-völgy déli kapujánál épül t Hatvan (10.000 Ft SZJA/fő) 

virágzó mezőgazdasági terület központja, nagy cukor- és konzervgyárral. Ugyancsak gyorsan 

i p a r o s o d ó középfokú központ Gyöngyös (12.000 Ft SZJA/fő), ahonnan a Mátra üdülőhelyeire 

vezetnek forgalmas utak. A vásárvonalat a műemlékei rő l , kulturális intézményeiről , régi 

bo rv idékérő l és új keletű iparáról is híres Eger (13.000 Ft SZJA/fő) folytatja. A megye átlagos 

szintjéből emelkednek ki nagyobb városai. Az északi területek elmaradnak a déli részek 

m ö g ö t t . 

A kiemelt értékekkel csak a már említet t Eger és Gyöngyös rendelkezik. A magas 

ka tegór iába tartozó négy község közül Markaz esetében a horgászat és az ebből a d ó d ó falusi 

turizmus, a Mátragyöngye Szövetkezet borászati és palackozó üzeme jelent kedvező 

munka lehe tősége t . Nagyrédén a 3-as és a 30-as főút közelsége kedvező helyzetet teremt a 

málna- , eper-, szeder- és szőlőtermés piacra jut ta tásában, de a Szőlőskert Szövetkezet borászata 

és h ű t ó n á z a is a településen működik, ezért a munkanélkül iség mindössze 3%-os. Parádsasvár 

az üveg- és ólomkristálygyártásáról, valamint a gyomorsav-túltengésre jó tékony hatással b í ró 

gyógyvizéről híres, Sírokon láncgyár és fémmegmunkáló üzemel. Alacsony kategóriába tartozó 

te lepülés nincs a megyében. 

I I I . 6. 8. 6. Észak-Alföld 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

A megye is a viszonylag sok településsel rendelkezők csoportjába tartozik. 17 városa közül 

Nyíregyháza a nagy, Máriapócs a törpe, míg a többi 15 a közepes kategóriába tartozik. A 209 

községe között óriás nincs, a nagyok száma is csak 2, arányuk mindössze 1 %-os. A közepeseké 

48, a kicsiké 31,5, az apróké pedig 15%. A törpefalvak adják a megye településállományának 

4,5%-át. A települések 78%-a az átlag alatd kategóriába tartozik. 

A Nyírség hazánk első burgonya te rmő vidéke, de a rozs, a napraforgó, gyümölcs és a 

d o h á n y termesztésében is kitűnik. A híres szabolcsi j ona t án alma feldolgozásával és 

szállításával kapcsolatban nagy raktárak, híítőházak, ládagyárak épül tek. A hűvösebb, 

nedvesebb Szatmár-Beregi-síkság dús rétjei és herefélékkel bevetett szántói magas színvonalú 

szarvasmarha-tenyésztést hívtak életre. Ez hazánk fő szilvatermő körzete is. A fejlett, belterjes 

mezőgazdaság mellett az ipar csak legújabban kezd gyökereket verni a szabolcs-szatmái i 
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tájakon. Mivel nincs e legendő munkaalkalom, sokan vándoro lnak el innen Borsodba vagy 

Budapestre. 

A Nyírség és a Szatmár-Beregi-síkság felsőfokú központja Nyíregyháza (12.000 Ft 

SZJA/fő) . Iparának tengelyében a mezó'gazdasági termékek feldolgozása áll (konzervgyár, tej

es húsüzem, dohányfermentá ló) , de újabb telepítésű gumigyára (Taurus) és ruhagyára is 

emlí tés t é rdemel . A város közigazgatási terüle tébe integrálódva, illetve annak környékén 

megfigyelhetők a Nyírség sajátos településformái, a csoportokba r e n d e z ő d ő bokortanyák. A 

gazdaságilag elmaradott terület kisebb városainak ipara igencsak rászorul a támogatásra 

(Kisvárda - 10.000 Ft SZJA/fő, Mátészalka - 10.000 Ft SZJA/fő, Nyírbátor - 9.000 Ft SZJA/fő). 

Meg kell m é g említeni Záhonyt (11.000 Ft SZJA/fő), ahol a volt szovjet területek felé történik 

az áruk átrakása. A vasúti kocsik javításáról, karbantar tásáról külön hatalmas műhely 

gondoskodik. Az átrakókörzet - amelynek je lentőségét a kü lönböző nyomtávú (volt szovjet 

szabvány - európai) vasútvonalak találkozása adja - a nagyfokú gépesítés e l lenére 6-7.000 

embernek ad munkát . 

A kiemelt kategóriába csak a megyeszékhely. Nyíregyháza tartozik, amely százezer 

feletti lélekszámával regionális központként is funkcionál. A magas kategóriába tartozó 

te lepülések mindegyike (6) városi jogállású, arányuk 3%. Az alacsony kategóriába csak 

községek kerültek, arányuk a településállományból 13,5%. Besenyőd esetében a Romániából 

t ö r t é n ő áttelepülés következtében igen magasra (70%) szökő munkanélkül iséget a 

tradicionális ágazat, a mezőgazdaság nem képes csökkenteni . A magas munkanélkül i ség és a 

rossz infrastrukturális ellátottság az oka Garbolc, Mátyus, Kisar, Ömböly , Paszab falvak szerény 

jövede lmi mutatóinak, de a ha tá rmendség és az iskolázatlanság is csökkenu a bevételi 

é r tékeket . Az elvándorlás és az azt követő elöregedés miatt Komlódtótfalu, Magosliget, 

Nagycserkesz sem büszkélkedhet kedvező mutatókkal , ugyanakkor a fiatal korszerkezettel 

j e l l e m e z h e t ő Nyírpilisen is gyenge értékeket találunk a 48%--os cigány populác ió és a település 

teljes egészét sújtó 33%-os munkanélkül iek következtében. 

Hajdú-Bihar megye 

A megyék sorrendjében az utolsó előtü helyen áll Hajdú-Bihar, amely a kevés településsel 

r e n d e l k e z ő területek közé sorolható. Viszonylag magas a városi jogál lású települések aránya, 

15 ilyen van a megyében. Közülük Debrecen nagy-, Hajdúböszörmény és Hajdúszoboszló 

közép-, míg a maradék 12 kisváros. A községek között sem óriás-, sem törpefalu nem található. 

A községek 6,5%-a a nagy, 63% a közép, 24% a kicsi, míg 6,5% az ap ró kategóriába sorolható. 

A települések 62%-a az átlag alatti kategóriába tartozik. 

A Hajdúság alacsony löszhátán hazánk egyik legvirágzóbb mezőgazdasági vidéke 
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alakult k i . A szántókon, kukoricán és búzán kívül sok cukor répa is terein, amelyei az egyik 

legújabb cukorgyárunkban, Kábán dolgoznak fel. Az állattenyésztés valamennyi ága fejlett, a 

ma már kopár , szikes Hortobágy je lentőségét is a Keleti-főcsatornából táplált halastavak és 

rizsföldek adják. A megyében található az Észak-Alföld kiemelt felsőfokú központja Debrc< en 

(12.000 Ft SZJA/fő). A város régóta tekintélyes szellemi-kulturális és felsőoktatási centrum, de 

az e lmúl t évtizedek iparfejlesztése e r edményeképpen gyáriparral is rendelkezik 

(gördülőcsapágygyár, orvosi műszergyár, gyógyszervegyészet, műanyag-feldolgozás, ruházati 

ipar, konzervgyár) . Közelében Tégláson (4.000 Ft SZJA/fő) működik a háztartási gépeiről 

ismert Hajdúsági Iparművek. A hajdúvárosok sorából Hajdúszoboszló (11.000 Ft SZJA/fő) 

emelkedik k i , a gyógyvizéről híres fürdőhely a hazai földgázkitermelés egyik legnagyobb 

központ jakén t is ismert. Kaba (6.000 Ft SZJA/fő) rendelkezik az ország legnagyobb 

cukorgyárával, amely a rendszerváltás következtében á t rendeződöt t cukoripar egyik 

legstabilabb bástyája. A megye általában alacsony átlagából a Hajdúszoboszló - Debrecen 

tengely emelkedik magasabb értékeivel. 

A kiemelt kategóriába csak a megyeszékhely tartozik, de a következő csoportba is 

pusztán két város (Hajdúszoboszló, Polgár) és két község ju to t t be. Hortobágy mutatóit az 

idegenforgalom, a hal- és nádgazdaság, valamint a lúdtenyésztés (Lúd Rt.) emeli, ugyanakkor 

Nagyhegyesen üzemel a Mol Rt. földgázkitermelő üzeme, amely 130, és a Prímagáz 

földgázfeldolgozó üzeme, amely 60 főt foglalkoztat. A helyi növény- és állattenyésztő 

szövetkezet is sokaknak biztosít jövedelmező munkalehetőségeket , de kedvező hatással van 

Debrecen kisugárzó szerepe is (megindult és egyre intenzívebb a megyeszékhelyről való 

kiköl tözés) . 

Az alacsony kategóriába a települések 12%-a tartozik. Bagamér a megye szegletében 

elhelyezkedve Trianon után perifériává lett, a régi vérkeringésétől elvágták az új határok. 

Lakosságának 25%-a roma, a munkaképes lakosság 61%-a pedig nem rendelkezik állandó 

keresettel. Bojt esetében a zsáktelepülés-jelleg, a magas (50%) munkanélkül iség. 

Körösszakálnál a rossz infrastrukturális és iskolázottsági helyzet (40%-a a 8 általánost sem 

végezte el) mellett a munkanélkül iek magas aránya (46%) is rontja a jövedelmi lehetőségeket. 

Váncsod és Újléta nem nagyon tud állandó munkalehe tőségeke t biztosítani lakosságának, a 

szezonális mezőgazdasági foglalkoztatás mellett az elcigányosodó falvakban az ingázás, vagy a 

liba- és pulykatenyésztés jelenti a jövedelmi forrásokat. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

A megye e redménye alföldi viszonylatban j ó n a k m o n d h a t ó , te lepüléseinek száma, mindössze 

74. A városok száma, 16, közülük Szolnok, Jászberény, Karcag és Törökszentmiklós közép-, a 
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többi 11 pedig kisváros. Óriás- és aprófalu nincs a megyében, ugyanakkor a nagyközségek 7. a 

közepesek a 71, a kicsik a 17 és az aprók 5%-át képzik a te lepülésál lománynak. A települések 

többsége (54%) az átlagos kategóriába tartozik. 

A megye szántóföldjeinek ura lkodó növénye a búza, de sok helyen találkozunk 

kukorica, napraforgó és cukorrépa táblákkal, sőt he lyenként rizsföldekkel is. Az állattenyésztés 

ké t fő ága a baromfitartás és a sertéshízlalás. A kiskörei-víztározó megépültével gyorsan tei jedl 

az öntözéses gazdálkodás, a vízparton pedig új üdülőövezet körvonalai bontakoznak k i . A 

vidék felsőfokú központja a Tisza átkelőhelyénél épül t régi hídváros és megyeszékhely, 

Szolnok (17.000 Ft SZJA/fő). Legjelentősebb üzeme az 1950-es években épül t Tiszamenti 

Vegyiművek, amely szuperfoszfát-műtrágyát, mosószereket és festékeket állít elő. Hozzá 

tartozik hazánk legnagyobb kénsavgyára, amely orosz és lengyel ként , piritet dolgoz fel. 

Okveden említést érdemel a város szalmacellulóz- és papírgyára, széleskörű élelmiszeriparából 

pedig nagy cukorgyára eme lhe tő ki . A nagykun városok közül Karcag (8.000 Ft SZJA/fő) 

régóta híres malomiparáról . Törökszentmiklós (8.000 Ft SZJA/fő) nevét pedig malmain kívül 

mezőgazdasági gépgyára és hatalmas baromfi-feldolgozó üzeme miatt é rdemes megemlí teni . A 

Tisza-parti Martfűn (12.000 Ft) van hazánk legnagyobb cipőgyára, de sörgyártással és 

növényolaj feldolgozással is foglalkoznak a városban. A Jászság középfokú központja 

Jászberény (11.000 Ft SZJA/fő), melynek hírnevét a Lehel Hűtőgépgyár termékei öregbíuk az 

országban. Az elmúlt években a cég a svéd Elektrolux vállalatbirodalom tulajdonába került. 

A kiemelt kategóriába mindössze 2 település tartozik, Szolnok és Martfű, messze 

kimagasodva értékeikkel környezetükből. Nem sokkal nagyobb létszámú a magas kategória 

sem, hiszen összesen 3 település (Jászberény, Jászárokszállás, valamint Tószeg - Szolnok 

közveden szomszédságában - tartozik ide). Az alacsony kategóriába mindössze a rossz 

közlekedési helyzettel j e l l emezhe tő Tiszabő (zsákfalu) sorolható. 

I I I . 6. 8. 7. Dél-Alföld 
Bács-Kiskun megye 

Bács-Kiskun a kevesebb településsel rende lkező megyék közé tartozik, összesen 116 települése 

van. A 17 város közül 13 kis-, 4 pedig a középváros kategóriába tartozik. A nem városi jogáll . i M I 

t e lepüléseknek 2%-a a nagy, 73%-a a közepes, 20%-a a kis, 4%-a az apró , míg 1%-a a törpe 

ka tegór iába tartozik. A legtöbb település (57%) az adag alatd kategóriába ju t . 

A terület meleg éghajlata kedvez a hő- és napfényigényes mezőgazdasági kultúráknak, 

bár a kevés csapadékot célszerű öntözéssel kiegészíteni. A mélyebb terüle teken azonban 

gyakori a belvíz. A Bácskai-löszhát búza- és kukoricatermesztésével tűnik ki , a Duna-völgy pedig 
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az öntözéses zöldségtermesztésben jeleskedik. Különösen nagy h í rnévnek örvend a Kalocsa 

v idékén termo' fííszerpaprika, a Kiskunság mezőgazdaságának vezető ágai a szőlő- és 

gyümölcstermesztés . Kecskemét környéke kajszibarackjáról. Kecel (4.000 Ft SZJA/fő) 

cseresznyéjéről híres. Az élelmiszeripar a I I . világháború után gyors léptekkel fejlődött, de 

me l l é sokrétű textil- és ruházati ipar is társult, és egyre több nehézipar i üzem kerül a körzetbe. 

Az iparosodást eleinte a munkaerőbőség serkentette, újabban viszont a helyi energiaforrások 

ha tása is megmutatkozik. A megyében Kecskemét (13.000 Ft SZJA/fő) tölt be felsőfokú 

közpon t i szerepkört . A város a homoki szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztés központja, ami 

nagy konzervgyárak, hűtőházak építését indokolta. Nehézipar i üzemei közül 

szerszámgépgyára, zománcipari üzeme é rdemel említést, az utóbbi évdzedben pedig 

megjelent a felsőoktatás is a megyeszékhelyen. Új keletű a dé lebbre fekvő Kiskunfélegyháza 

(9.000 Ft SZJA/fő) ipara is, melyből a vegyipari gépgyártás e m e l h e t ő k i . A Duna-völgy és a 

Bácskai-löszhát mezőgazdasági vidékének központja Baja (12.000 Ft SZJA/fő), fontos kikötő-

és átkelőhely, közlekedési csomópont . A megye északkeled része, Kecsemét körzete emelkedik 

ki a környezetéből . 

A kiemelt kategóriába csak Kecskemét és Baja tartozik, helyzetüket a fentebb leírt 

sokoldalú gazdaságszerkezet, a jó l jövedelmező mezőgazdaság és a kedvező pozíció erősíü. A 

magas kategóriába tartozik a községek közül Fájsz, Hajós (a homoki bor termelés egyik 

központ ja ) , Harta (a hazai földgáz- és kőolajbányászat 7. legnagyobb hozamú terü le te) . Szánk 

és Városföld is. A megyében a magasabb értékek a j ó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező 

(piacközeli) , valamint nagyobb népességszámú területeken figyelhetők meg. Az alacsony 

ka tegór iába tartozó település nincs a megyében. 

Békés megye 

Békés az egyik legkisebb, 74 elemből álló településállománnyal rendelkező megyénk. 14 

városa közül 10 kisváros, 4 pedig középváros. A községek 11,5%-a nagyközség, 65%-a közepes 

nagyságú, 16,5%-a kicsi, 5%-a apró és mindössze 2%-ot tesz ki az egyeden törpefalva, 

Űjszalonta. A települések nagyobb része (45%) az átlagos kategóriába tartozik, amely a 

közepes m é r e t ű községek magas arányából is következhet. 

A megyében Battonya (6.000 Ft SZJA/fő) és Pusztaföldvár (7.000 Ft SZJA/fő) 

kö rnyékén , hazai viszonylatban je lentős földgáz és kőolajlelőhelyeket tárlak fel. Bár a 

feldolgozás nem helyben történik, a kitermelés a helybéli ipar szempontjából l end í tő erőt 

je lent . A Körös-Maros közének humuszban gazdag mezőségi talaján hazánk egyik legfontosabb 

búza- és kukoricatermesztő vidéke alakult k i . A fejlett sertés- és baromfitermesztés sokoldalú 

hús ipa r alapját képezi. Az ipari növények közül a kender és cukor répa termesztésben játszik 

192 



fontos szerepet a terület. Az utóbbi a cukorgyárak környékén összpontosul. A terméket len szik 

ö n t ö z h e t ő foltjain sokfelé találkozunk rizsföldekkel is. Az élelmiszeripar a I I . Világháború Után 

gyors léptekkel fejlődött, de mellé sokrétű textil- és ruházati ipar is társult, és egyre több 

n e h é z i p a r i üzem kerül a körzetbe. Az iparosodást eleinte a munkae rőbőség serkentette, 

ú j abban viszont a helyi energiaforrások hatása is megmutatkozik. A Tiszántúl déli részének 

felsőfokú központja, a megyeszékhely Békéscsaba (14.000 Ft SZJA/fő), sokoldalú textil- és 

élelmiszeriparával , valamint nyomdaiparával tűnik k i . Közelében Gyula (11.000 Ft SZJA/fő) 

nemcsak rangos húsiparáról nevezetes, hanem gyógyfürdője révén is egyre nagyobb 

idegenforgalmat bonyolí t le. Orosháza (12.000 Ft SZJA/fő) országos j e len tőségű öblös- és 

s íküveggyárát a helyi földgáz energiaforrásra telepítették. A megyei átlag fölé a Békéscsaba -

Békés - Orosháza tengely emelkedik a befizetett SZJA tekin te tében. Mindössze 2 település 

tartozik a kiemelt kategóriába, ezek a már fentebb emlí tet t Békéscsaba és Orosháza az 

a g g l o m e r á l ó d ó település-együttes részeként fokozott je lentőséggel bí rnak a megye életében. 

A magas kategóriába tartozó 7 településből mindössze 3 nem városi jogállású: 

Csárdaszállás, Kardoskút (földalatti földgáztározó működik, a környező területeken felszínre 

kerü l t gáz raktározására) és Telekgerendás (a megyeszékhely vonzáskörzetében) . 

Csongrád megye. 

A megyében van a legkevesebb településünk, szám szerint 59. A megyeszékhely nagyvárosnak 

minősü l , emellett további 3-3 közép- és kisvárosi kategóriájú. A községek között nincs sem 

ór iás , sem törpefalu, nagy községe is csak egy van, ez adja az összes nem városi jogállású 

te lepülés 2%-át. Ezzel szemben nagyon magas (70,5%) a közepes m é r e t ű községek aránya. A 

kis m é r e t ű e k aránya 19,5%, míg az apróké csak 8%. Jövedelmi viszonyaikat tekintve a 

leggyakoribb az, hogy a település az adag alatti kategóriába tartozik (53%). 

A terüle t meleg éghajlata kedvez a hő- és napfényigényes mezőgazdasági kultúráknak, a 

kevés csapadékot célszerű öntözéssel kiegészíteni, de a mélyebb terüle teken gyakori a belvíz. A 

kicsi geotermikus gradiensnek köszönhetően nyert termálvizet üvegházak, lakóépületek 

fűtésére , fürdők táplálására használják. A mélyfúrások Szeged környékén érték el hazánk 

leggazdagabb kőolajtelepeit, melyekhez fölgáz is társul. Bár a szénhidrogének javarészét 

m á s h o l dolgozzák fel, a bányászat a helybeli ipar (és települési életpálya - Algyő) 

szempont jából is lendí tő erőt jelent. A híres makói vöröshagyma és a szegedi fűszerpaprika a 

zöldségtermesztés hagyományos termékei. A konzervgyárak a nagyüzemi kertészkedés sok 

egyéb ágának kibontakozásához is hozzájárulnak, a termálvíz- és földgázkincs pedig a fűtött 

üvegházakból származó korai zöldségfélék termeszlését emelte országos rangra. Szatymaz 

vidékéről t emérdek őszibarack kerül a hazai és külföldi piacra. Az élelmiszeripar a I I . 
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v i l ághábo rú után gyors léptekkel fejlődött, de mellé sokrétű textil- és ruházati ipar is társult, és 

egyre több nehézipari üzem került a körzetbe. Az iparosodást eleinte a m u n k a e r ő b ő s é g 

serkentette, újabban viszont a helyi energiaforrások hatása is megmutatkozik. 

A Dél-Alföld kiemelt felsőfokú központja, a megye székhelye Szeged (15.000 Ft 

SZJA/ fő ) . Fejlődésében jó l megmutatkozik a kedvező földrajzi helyzet hatása. A Tisza és a 

Maros találkozásánál épült város évszázadokon át az Erdélyből szállított só á t rakodóhelye volt, 

s a folyami átkelőhely vásárokat, pezsgő kereskedelmi életet vonzott, amely az ipar korai 

k ibon takozásá t is serkentette. Az utóbbi évtizedekben a környékén feltárt szénhidrogén

le lőhe lyek ösztönözték rohamos fejlődését. Szeged elsősorban sokoldalú élelmiszer- és 

texti l iparával tűnik k i . Szalámigyára, len- és kenderfeldolgozója, valamint ruhagyára is országos 

j e l e n t ő s é g ű . Jóval szerényebb nehéziparából a Taurus műszaki gumigyára eme lhe tő k i . A város 

fontos kereskedelmi, kulturális és felsőoktatási központ , a Magyar Tudományos Akadémia 

biológia i kutatóközpontja hazai tudományos é le tünk fellegvárává teszi. Az elmúlt években az 

„arany háromszög" egyik kulcs településévé nőt te ki magát, melynek következtében az 

informál is gazdaságból nyert jövedelmek a városképben is megmutatkoztak. 

Hódmezővásárhe ly (10.000 Ft SZJA/fő) fiatal iparát a Metripond Mérleggyár és az Alföldi 

Porce lángyár neve fémjelzi. Jövedelmi muta tókat tekintve a megyéből székhelye. Szeged és a 

környező , főleg szénhidrogén-lelőhelyekkel rende lkező települések tűnnek ki (TÓTHj. 1988). 

A kiemelt kategóriába csak Szeged, míg a magas kategóriába a h á r o m városon 

(Hódmezővásárhely , Makó, Szentes) kívül két községi jogállású település is tartozik. Deszken 

az ipari dolgozók aránya 18%, az értelmiségieké 12%. Az átlagosnál jobb a települési 

infrastruktúra és itt működik a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 

Tüdőgyógyászati Tanszéke és Tüdőszanatór iuma. Lakóinak nagy része a j ó közlekedési 

kapcsolatoknak köszönhetően naponta Szegedre ingázik. A megyeszékhely kedvező 

kisugárzását élvezi Újszentíván is, népessége nem csak a menekül tek miatt növekvő, de a fiatal 

korszerkezet következtében magas a népesség természetes gyarapodása is. A mezőgazdaság az 

a lapve tő tevékenység, de a munkaképesek 25%-a szellemi foglalkozású. A településen az 

adagot megha l adó az infrastruktúra fejlettsége és élénk a vállalkozói szellem is. 

Az alacsony kategóriába csak egy település, Kövegy tartozik, ez a megye legkisebb 

lé lekszámú, leszakadó helyzetű települése. Demográfiai arculatát csökkenő, stagnáló 

népességszám, magas halálozási arányszámmal párosulva jellemzi. Alföldi viszonylatban igen 

k e d v e z ő d e n a korösszetétel is, a fiatalok aránya 10,71%, míg az időseké 35,71%, a letelepedni 

vágyókat nem vonzza a gyenge a kiépítettségű infrastruktúra. 
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I I I . 6. 9. Összegzés 

A z ország területe a befizetett személyi jövedelem adó értékei t tekintve igen változatos képet 

mutat . Kirajzolódik egy nyugat-kelet lejtő, amely mind a megyei, mind a regionális szintű 

e l e m z é s e k n é l egyér te lműen megmutatkozott. A nyugati országrész az aprófalvas 

te lepülésszerkezetből következő hátrányok el lenére is magasabb ér tékeket mutat, mint a 

D u n á t ó l keletre eső területek. 

A nyugat-kelet d ichotómiá t teszi változatosabbá, színesebbé a centrum periféria 

mode l le l le í rha tó terüleü heterogeni tás (HAGGETT, P. 1965, WALLERSTE1N I . 1983). 

J ö v e d e l m e k e t tekintve az ország centrum térsége jó l kirajzolódik a Komárom, Székesfehérvár, 

Dunaú jvá ros , Budapest, Vác településekkel fémjelzett területen. Maga a centrum terület sem 

h o m o g é n , hiszen a Vértes és a Gerecse vidéke alacsonyabb, míg a főváros közvetlen környezete 

és a Duna m e n t é n elhelyezkedő településcsoport magasabb jövedelmeket mulat. Az ország 

legnagyobb területe á tmenti övezetnek tekinthető , ugyanakkor jó l definiálható m ó d o n 

megjelennek a perifériális helyzetű terek is. Ez utóbbi kategóriába számos kü lönböző tényező 

( aká r együttes hatása is) sodorhatja településeket. A kedvezőtlen természeti adottságok, 

valamint a munkaalkalmak hiánya éppúgy okozhat alacsony jövedelmi szintet (ÁBRAHÁM Á.-

K E R T E S I G. 1996), mint a ha tárment i fekvés (RUTKAV E. 1995), a rossz közlekedési és 

infras t rukturál is helyzet, az e lnépte lenedés vagy az elcigányosodás (VUICST. 1993). 

A foglalkozási szerkezet területileg el térő mutatói éles különbségeket mutatnak a 

j ö v e d e l m e k tekinte tében is. A megyeszékhelyek értékeit nem tekintve az ország egy Lenti, 

Siófok, Dunaújváros, Tiszaújváros városaink által kijelölt vonal m e n t é n keltéosztható. Ettől 

északra az ér tékek magasabbak, míg délre átlagosan alacsonyabb szintet mutatnak. Figyelembe 

véve azt a tényt, hogy az ország ipari te rmelő erejének zöme e vonaltól északra helyezkedik el, 

megá l lap í tha t juk , hogy a mezőgazdaság által biztosított átlagos jövedelmek Magyarországon 

elmaradnak az ipar által nyújtottaktól. 

A jövede lmek mér téke nagyban függ a település méreté tő l és jel legétől , a nagyobb 

v á r o s o k és községek diverzifikáltabb gazdasági szerkezetük következtében magasabb 

bevé t e l eke t nyújtanak az ott élők számára. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a nagyobb 

lé lekszámi i települések, magasabb átlagos iskolázottsági! lakosságukkal vonzzák a k iemelkedő 

j ö v e d e l m e t biztosító ágazatokat, illetve elszívják a környező települések képzet tebb 

munkavá l l a ló i t . A fenti állítás nem minden esetben igaz, hiszen a legkisebb lélekszámú 

t e l e p ü l é s e k esetében egy-egy k iemelkedő jövedelem is torzíthatja a település mutatóit 

Az a nézőpont , miszerint országunkban a határmenti fekvés a hátrányos helyzet egyik 

kiváltója e se tünkben is beigazolódott . A határment i települések az állam diszkriminatív 

in t ézkedése i következtében gazdaságilag elmaradott terekké lettek, demográfiai szerkezetűk 
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nem egy esetben visszafordíthatatlan módon torzult. Különösen igaz e megállapítás a keleti 

országrészre , valamint az Északi-középhegység ha t á rmenü területeire , ahol a helyi centrumok 

is kisebb intenzitással működtek . Magasabbak a jövedelmi muta tók az osztrák határ mellékén, 

ahol a megé lénkü lő kereskedelem következtében a települések hamarabb megbirkóztak az 

e lmúl t évtizedek hátrányos megkülönböztetésével . 

Az infrastrukturális ellátottság szintje nagymér tékben befolyásolja egy település 

j ö v e d e l m i lehetőségeit . A j ó közlekedési kapcsolatokkal b í rók magasabb, míg az alapvető 

szolgáltatásokat (vezetékes ivóvíz, csatornázás) is nélkülözők az elvándorlás következtében 

sze rényebb jövede lmeket mutatnak. Országos főközlekedési útjaink mindegyike men tén 

magasabb jövede lmeket tapasztalunk, amely alátámasztja előírni állításunkat. Az évek óta a 

tervezési s tád iumban lévő Déli Autópálya javasolt nyomvonala m e n t é n m i n d e n ü t t szerényebb 

j ö v e d e l m ű települések sorakoznak, így az esedeges megvalósulás olyan területeken segí thetne , 

amelyek számára ez létfontosságú lenne. 

Az etnikai összetétel és a jövedelmi viszonyok között is k imuta tha tó szoros kapcsolat a 

n é m e t és a cigány népcsopor t esetében. A cigányság megjelenése és tömegessé válása a 

leszakadó, rurális területeken éppúgy nyomon követhető, mint az ipari válság sújtotta, 

s trukturális válsággal küszködő területeken. E népcsopor t alacsony iskolázottsági szintje és a 

perifériális terekhez kö the tő térfoglalása szinte minden esetben alacsony jövedelmi helyzetet 

e r e d m é n y e z a romák lakta településeken. A másik legnagyobb hazai etnikum, a németség -

környeze téhez képest - magasabb jövedelmi szintje a tradicionálisan magasabb iskolázottsági 

szintnek, a sok esetben csak ezen kisebbséghez köthető termelési kul túráknak és a nagyobb 

innovációs hajlamnak köszönhetően fellendülőben lévő kisvállalkozói ré tegnek tudha tó be. 
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V I . EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

IV. 1. Magyarország emberi erőforrásainak komplex mutató szerinti 

értékelése 
Ebben a fejezetben kísérletet teszünk arra, hogy a korábbiakban részletesen, települési szinten 

elemzett, HDI-n alapuló adatokat (átlagéletkor, elvégzett osztályszám, analfabétizmus, személyi 

j ö v e d e l e m a d ó / f ő ) komplex m ó d o n értékeljük. Az egyes települések e négy kategór iában elért 

e r e d m é n y e i t átlagoltuk, amely a településállomány h u m á n erőforrásainak országos 

r a n g s o r á b a n elfoglalt helyezését határozta meg. A HDI-vel e l lenté tben ebben az ér tékelésben 

az iskolázottság kétszeres súllyal szerepel (iskolázottsági és analfabétizmus muta tó i ) . A módszer 

v i ta tha tó , ám Magyarországon a (túlzottan) fiatal korszerkezet általában a cigány etnikummal 

(alacsonyabb iskolázottsági szinttel) társítható, így a muta tó egyensúlyának é r d e k é b e n ezt a 

számí tás t választottuk. Megfogalmazható a magyarázat úgy is, hogy a hazai h u m á n erőforrás 

m é r é s e k o r különösen nagy je lentőséget tulajdonítunk a képzettségi tényezőnek, lévén a 

f e l eme lkedés és az innovációs hajlam szempontjából ezt tartjuk kiemelten fontosnak. Az elért 

he lyezéseke t a m á r megismert módszerekkel térképen ábrázolva sajátos térszerkezet tárul 

e l énk . Az e l t é rő rangszámok következtében azok a települések is bekerü lhe tnek a legjobb 

é r t ékekke l rendelkezők közé, amelyek valamely kategóriában a gyengébbek között 

szerepelnek. Természetesen ez fordítva is igaz, tehát azok a települések is rendelkezhetnek 

egy, vagy akár két kiemelkedően j ó mutatóval, amelyek összességében a gyengébb kategóriába 

tartoznak. A települések végleges sorrendje nyilván szorosan kötődik a korábbi négy mutatót 

befolyásoló tényezőkhöz, de a vizsgálat ezen szakaszában hasznosabbnak tartottuk a megrajzolt 

t é r k é p há t t e r ének térmodellekkel tö r ténő elemzését (18. ábra) . 
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IV . 1. 1. A komplex helyezést befolyásoló és meghatározó tényezők 

E l s ő k é n t az adott település végleges sorrendjét nagy mér t ékben befolyásoló földrajzi fekvése 

e m e l e n d ő ' k i , amely meghatározó je lentőségű szempont lehet a vizsgálat során. A kedvező, 

vagy é p p e n mostoha természetföldrajzi adottságok hatásai a komplex muta tó szempontjából 

á t té te lesek , ezért inkább olyan determináló tényezőket e lemzünk, amelyek egyér te lműen 

megjelennek a térképen. Más-más dimenziók jellemeznek például egy Duna-menti települést, 

m i n t egy kiskunsági vagy zselici községet, s más a helyzete egy síkvidéki településnek, mint egy 

olyannak, amely a Dunántúli- vagy az Északi-középhegység völgyeiben bújik meg. Az egyik 

legfontosabb természetföldrajzi hatótényező hazánkban a Duna, amely m e n t é n sorakozó 

t e l epü lé sek jelentó's része a rangsor első felében foglal helyet. Ebben Budapest kisugárzó 

h a t á s a mellett a Duna, mint közlekedési folyosó játszik szerepet, illetve az észak-dunántúli 

t é r s é g b e n - a részben erre épülve - kialakult ipari tengely. Ugyanakkor a folyóvizek befolyásoló 

szerepe erősen negatív előjelű is lehet, elég it t utalnunk az u tóbbi időijen a Tiszán és 

mel lékfolyóin lezajlott árvizekre. Duna és Tisza folyóink azonban sok esetben elszigetelő 

h a t á r k é n t is működnek , leginkább ott, ahol a folyón nincs híddal biztosított átkelési lehetőség. 

Az így kialakuló határ funkció a térszerkezetet torzzá teszi, sok település kerül árnyék

helyzetbe. Az ilyen tényezők a mobilisabb népesség megtartását negatívan befolyásolják, rontva 

ezzel az adott település mutatóit . Ugyancsak fontos természetföldrajzi tényező a Balaton, amely 

környék i települések többsége - elsősorban idegenforgalmi szerepkörük pozitív befolyásoló 

ha t á sa következtében - szintén a rangsor első felében foglalnak helyet. A Dunántúli

középhegység befolyásoló hatása szintén élesen jelentkezik, elsősorban a termeszed 

ado t t s ágokra épülve kialakult ipari tengely viszonylatában. Hason ló a helyzet az Északi

középhegység esetében is azzal a különbséggel, hogy itt már lényegesen több azoknak a 

t e l epü l é seknek a száma (elsősorban az észak-borsodi té rségben) , amelyek a rangsor második 

f e l ében foglalnak helyet. Az Északi-középhegység északi e lő te rében a domborzaü viszonyok 

peremhelyzetbe kényszerítik az itt elhelyezkedő településeket, amelyet tovább súlyosbít a 

h a t á r m e n t i fekvés is. A természetföldrajzi adottságok közül a talajviszonyok is komoly 

differenciáló tényezőt jelentenek. Az Alföld azon részein, ahol j ó minőségű, intenzív 

mezőgazdaság i művelésre alkalmas talajok fordulnak elő (Nagykunság, Békés-csanádi löszhát, 

H a j d ú s á g ) , sokkal magasabb azon települések száma, amelyek a rangsor első felében foglalnak 

helyet, mint azon területeken, ahol a talajadottságok kedveződenebbek (Közép-Tisza-vidék. 

Kiskunság, Nyírség). A zalai és a baranyai térség viszonylag gyengébb talajadottságai is az itteni 

t e l epü lések többségének a rangsorban elfoglalt hátrányosabb helyzetével párosulnak (PERCZEL 

GY. - TÓTHJ. 1994). 

Az egyes térségek, illetve települések relatív helyzete is fontos de te rminá ló tényezőkéin 
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e m l í t h e t ő . Más a helyzete egy nyugati ha tá rment i településnek, mint egy olyannak, amely az 

o r szág belsejében, vagy esetleg a keleti országrészben fekszik, m é g ha adottságaik nagyjából 

h a s o n l ó a k is. A relatív helyzet nem csak országos viszonylatban é r te lmezhe tő , hanem megyei 

szinten is. A megyeszékhelyekhez vagy nagyvárosokhoz közeli te lepülések előnyös fekvésüknek 

k ö s z ö n h e t ő e n az esetek többségében kedvezőbb pozíciót foglalnak el, mint azok amelyek az 

adot t településtől távolabb, a megyén belül esetleg periférikus helyzetben vannak. Szintéi) 

j e l e n t ő s befolyással bír a sorrend kialakításában a fővároshoz és a nagyobb városokhoz 

viszonyított földrajzi helyzet is. A városokkal vagy városcsoportokkal közvetlenül szomszédos 

t e l epü lések je len tősebb hányada sorolható a rangsor első felébe, mint azoké, melyek az 

eml í te t t ek tő l nagyobb távolságra fekszenek. Ezek a különbségek elsősorban a 

te lepüléscsopor tok el térő szerepköréből , lakosságuk demográfiai összetételének eltéréseiből 

a d ó d h a t n a k . Ez a tendencia jó l megfigyelhető Budapest környékén aszerint, hogy az adott 

t e l epü lés a fővárostól nyugatra vagy keletre fekszik. Ebben az esetben a nyugat felé hűzódó 

ipa r i „folyosó", illene a környező hegyvidék (elsősorban a Budai-hegység) kedvező 

természetföldrajzi adottságainak pozitív befolyásoló hatását sem szabad figyelmen kívül hagyni. 

A relatív földrajzi fekvés sajátos példája a határment iség, amely ideiben és térben 

egya rán t változott és változik (R.UTKAY É. 1995). Az elmúlt évtizedek polidkai gyakorlatából 

következet t , hogy a határment i terek (a határok elválasztó funkciójából a d ó d ó a n ) szinte 

minden esetben perifériákká lettek, a beruházások elmaradása, a sokszor megkülönbözte te t t 

j o g i helyzet ezen településeket hátrányos helyzetűvé degradál ta (SZABÓ G. - TRÓCSÁNYI A. 

1997). Határ és határ között is volt azonban különbség, így a klasszikus nyugat-kelet 

d i c h o t ó m i a a polidkai orientáció következtében megfordulni látszott (SZABÓ G. - TRÓCSÁNYI 

A . 1995b). Az egypártrendszer időszakában hazánk erős szálakkal kö tődöt t a szocialista tábor 

t ö b b i országához, elsősorban a Szovjetunióhoz. Ez maga után vonta azt, hogy azok a 

h a t á r m e n d településeink, amelyek ezekkel az országokkal voltak szomszédosak, mutatóik 

a lap ján közelebb kerültek a nyugati területekhez. A Jugoszláviával és Ausztriával határos 

t e rü l e t ek politikai, gazdasági negligációja egyértelmű visszaeséshez vezetett az ér inte t t terek 

e s e t é b e n . A rendszerváltozás után azonban a nyugati határszél je len tősége ismétellen megnőtt, 

szé lesebbé vált a szakadék a két oldal települései között. Az északi és a déli ha tár menti 

t e lepü lések között a távolság kisebb mér tékben nőtt, amely elsősorban az északi országrész 

ipa r i fejlődésében gyökerezik. Részletesen megvizsgálva a ha lá rment i terüle ieket azt 

tapasztalhatjuk, hogy az észak-dunántúli térség kiemelkedően j ó mutatókkal bír. Az e határ 

m e n t i települések szinte kivétel nélkül az első kategóriába sorolhatók, mindössze néhányuk 

e s e t é b e n találkozhatunk gyengébb mutatókkal (Vének, Kisbodak, Várbalog) . Ezek rangsorban 

elfoglalt rosszabb helyzete elsősorban kedvezőtlen demográfiai adottságaikban, illetve rossz 
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közlekedési pozíciójukban gyökerezik. A nyugati országhatár mellett fekvő települések nagy 

része m é g mindig a legkedvezőbb kategóriákba sorolható , de itt egyre gyakrabban 

ta lá lkozhatunk a rangsorban hát rább elhelyezkedő településekkel is. Ezek elsősorban Győr-

Moson-Sopron megye déli, valamint Vas megye északi és déli részén fekszenek (Zsira, 

Répcevis, Ólmod, Bozsok, Csákánydoroszló, Rönök) . Különösen kedvezőtlenek a muta tók Vas 

megye délnyugati részének ha t á rmend településein (Felsőszölnök, Kétvölgy, Szakonyfalu, 

Apáüstvánfalva, Orfalu, Szalafő, Kercaszomor, Magyarszombatfa, Velemér) . A délnyugati és 

dé l i h a t á r m e n t e települései a rangsorban lényegesen gyengébb helyezést foglalnak el, mint a/ 

e l őzőekben bemutatottak; közülük csak néhányan , e lsősorban városok és a nagyobb 

te lepü lések állnak előkelőim helyen (Letenye, Barcs, Beremend, Muraszemenye, Zákány). A 

t ö b b i település elsősorban apró- és törpefalvas je l legének, s az ebből származó minden 

há t r ánynak (kedveződen korstruktúra, alacsony iskolázottság) köszönhet i rosszabb pozícióját. 

E te lepülések nagy részében a cigányság magas aránya is rontja az összképet. Hasonló a helyzet 

az Alföld déli és délkeleti részén is. Itt az előkelcíbb helyezések szintén a városokhoz, vagy 

nagyobb településekhez kötődnek (Szeged, Mezőhegyes, Kiszombor). A rangsor második 

fe lében helyet foglaló települések mutatóit jelentó's m é r t é k b e n befolyásolja demográfiai 

szerkezetük és a lakosság etnikai hovatartozása ( románok, szlovákok) is. A keleti határrész a 

legrosszabb mutatókkal rendelkező térségek közé sorolható, itt szinte mindegyik település a 

rangsor második felében található. Ez elsősorban kedvezőtlen földrajzi fekvésükkel és 

lakosságuk rossz demográfiai mutatóival magyarázható, amelyet egyes térségekben (főként 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében) a cigány etnikum magas aránya is súlyosbít. A Dunától 

keletre elhelyezkedő északi határrész mutatói szintén kedveződének, amely elsősorban az 

i t teni aprófalvas településhálózat gyenge mutatóiból fakad. Mindössze néhány település 

t a lá lha tó a rangsor első felében, ezek többsége is városi jogállású (Ózd, Salgótarján, Szécsény, 

Balassagyarmat, Záhony, Sátoraljaújhely). 

Az egyes települések országon belüli fekvése a centrum-periféria viszonylatban is éles 

kontrasztokat mutat. Az egész országot tekinn'e a főváros és környéke számít központnak, 

ennek megfelelően e települések nagy része a rangsor első ha rmadába tartozik. Tágabb 

é r t e l e m b e n központi térségként ér te lmezhető az észak-dunántúli ipari tengely és a Balaton 

k ö r n y é k e is, amelyek szorosan kapcsolódnak a főváros környéki cent rumterüle thez . 

T u l a j d o n k é p p e n az ország többi része perifériaként ér te lmezhető , de az egyes területek és 

te lepüléseik között éles különbségek mutatkoznak. Viszonylag j ó mutatókkal rendelkezik az 

északnyugati országrész, a Pécstől Dunaújvárosig húzódó sáv, a közép-békési térség, valamint 

Debrecen és Miskolc környéke. Ugyanakkor a Dél-Dunántúl j e len tős része, a Duna-Tisza-köze, 

a Hor tobágy és a Közép-Tisza-vidék, valamint Kelet- és Északkelet-Magyarország periférikus 
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területei lényegesen gyengébb mutatókkal rendelkeznek. 

A periférikus területek között is különbséget kell t e n n ü n k aszerint, hogy az adott térség 

belső vagy külső perifériaként ér telmezhető-e (NEMES NAGYj. 1993). Külső perifériának az 

országhatárhoz közel eső térségek tekinthetők, míg a belső periféria területei többnyire az 

országtest belsejében, a regionális cen t rumoktó l távolabb helyezkednek el. A külső periféria 

egyik legszembetűnőbb példája az északkelet- és kelet-magyarországi térség, amelynek 

települései nagyrészt a rangsor második felében foglalnak helyet. Közülük csak néhány 

település emelkedik ki magasabb mulatóival (Debrecen, Berettyóújfalu, Derecske, 

Biharkeresztes. Nyíregyháza, Nagykálló, Nyírbátor, Mátészalka, Fehérgyarmat, Vásárosnamény, 

Kisvárda). Szintén külső perifériaként é r t e lmezhe tő a Duna-Tisza-köze déli része, amelynek 

települései között csak elvétve találunk olyanokat, amelyek a rangsor első felében foglalnak 

helyet (Baja, Érsekcsanád, Érsekhalma, Bácsbokod, Vaskút, Bácsalmás, Mélykút, Kunfehérló, 

Kiskunhalas). Az itteni települések kedveződen mutatói lakosságuk rossz demográfiai 

adottságaiból, s az ebből fakadó alacsonyabb iskolázottságból fakad. A külső periféria területei 

közé sorolható a dél-dunántúli térség je len tős része is, amely elsősorban aprófalvas 

településhálózatának minden hátrányával és a cigány etnikum magas részarányának a helyzetet 

tovább súlyosbító tényével é rdemel te ki a rangsorban elfoglalt gyengébb pozícióját. Itt 

viszonylag kedvezőbb helyzetet csak a nagyobb városok (Pécs, Kaposvár, Nagykanizsa, 

Zalaegerszeg) környékén, illetve néhány szigetszerűen k iemelkedő településen (Barcs, 

Nagyatád, Szigetvár, Lenti, Siklós) találunk. A külső periféria jegyeit mutatja a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye északi részét, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyék egyes 

területeit magába foglaló országrész is. Itt a kedvezőtlen természet- és közlekedésföldrajzi 

adottságok csak tovább súlyosbítják a térség gondjait, amelynek kis települései az öregedés , az 

elvándorlás, az alacsony fokú iskolázottság és a magasabb arányú analfabétizmus gondjaival 

küzdenek. Különösen rossz helyzetben vannak az észak-borsodi falvak, amelyekben az imént 

említet teken kívül a roma etnikum magas aránya tovább rontja az amúgy is kedveződen képet. 

A belső periféria legtipikusabb példáját a Hortobágy és a Közép-Tisza-vidék területén 

találjuk. Az itteni települések j ó része a rangsor utolsó ha rmadában foglal helyet, markáns 

szigetként emelkedve ki a környező területek viszonylag kedvezőbb pozíciójú települései 

közül. E csooprtban város is található (Tiszafüred), legtöbbjük azonban rossz 

közlekedésföldrajzi helyzetű község (Etyek, Tiszacsege, Kisköre, Abádszalók, Tiszaderzs, 

Tiszaszentimre, Tiszagyenda, Pély). Néhánytikon a cigányság magas részaránya tovább 

súlyosbítja a helyzetet (Tiszanána, Tiszaroff, Tiszabura, Tiszaigar). Szintén a belső periféria 

vonásait mutatja a Duna-Tisza-köze Kecskeméttől nyugatra fekvő területe, ahol több városi 

jogállású település is a rangsor második felében szerepel (Lajosmizse, Kunszentmiklós, Izsák). 
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A viszonylag kedvezőtlen földrajzi fekvésű községek (Ladánybene, Kunbaracs. Kunadacs, 

Tatárszentgyörgy, Kunpeszér, Tass, Szalkszentmárton, Soltszentimre, Fülöpszállás, 

Ágasegyháza, Fülöpháza, Orgovány, Páhi, Kaskan tyű) a főként agrárfoglalkozású - sok helyütt 

ö regedő - népesség alacsonyabb iskolázottsági muta tó inak „köszönhetik" a rangsorban 

elfoglalt helyüket. A belső periféria kategóriájába sorolhatók Somogy megye középső és északi 

területei, valamint Tolna és Fejér megyék szélesebb határzónája, ahol a települések zöme a 

rangsor második felében található. Nagy részük kis lélekszámú község, amelyeket az 

elvándorlás, az öregedés és a munkanélkül iség fokozott je len lé te egyaránt sújt. Különösen a 

Marcali-Kaposvár-Tamási-Tab négyszög által közrezárt városhiányos térség települései azok, 

amelyek a rangsor második részéhez tartoznak (Somogygeszti, Felsőmocsolád, Gamás, Fiad, 

Andocs, Polány, Kapoly, Somogymegyes, Karád, Somogybabod, Pusztakovácsi, Oszlopán, 

Pamuk). Az ország területén e lkülöní the tünk m é g a külső (Békés megye délkeled része) és a 

belső perifériához (Győr-Moson-Sopron megye középső déli része) sorolható területeket , ezek 

azonban nem különülnek el olyan élesen a környezetüktől, mint a korábban említett és 

vizsgált térségek. 

IV. 1. 2. Területi kép 

IV. 1.2. 1. Országos helyzetkép 

Amennyiben az országos képet vizsgáljuk, e lmondha tó , hogy az összesített sorrend alapján 

készült térkép hasonló vonásokat tükröz, mint a négy a laptérkép. A legmarkánsabban a 

legjobb kategóriába tartozó települések elhelyezkedése rajzolódik k i . Ezek je len tős része 

összefüggő sávot alkot a fővárostól és környékétől a Duna m e n t é n Rajka, illetve Sopron felé. 

Ehhez kapcsolódik - szintén elég jó l követhetően - a Dunántúli-középhegység ipari tengelyére 

alapozódó sáv is, kiegészülve a Balaton mel lékének néhány településével. Kisebb és 

elszórtabban elhelyezkedő településgócot találunk a nyugati határszél men tén , valamint 

Baranya és Tolna megyék területén. Viszonylag kisebb, szinte összefüggő sávot alkomak a 

délkeled országrészben a Szegedtől Gyuláig h ú z ó d ó települések is. A többi, e kategóriába 

sorolható település mintegy szigetszerűen helyezkedik el az ország területén, elsősorban a 

városok köré csoportosulva (Kecskemét, Miskolc, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza). A 

második kategóriába sorolható települések elhelyezkedése sokkal inkább szigetszerű, nagyobb 

összefüggő gócaik a Budapestet keletről és délről övező félkörív m e n t é n , Hajdú-Bihar és Békés 

megyék területén, Szombathely körzetében és a Balaton m e n t é n találhatók. A harmadik 

kategóriába sorolható települések esetében ilyenfajta összefüggő struktúra már csak nehezen 

mutatható k i , ezek elhelyezkedése meglehetős szórtságot mutat az ország területén, kisebb 

csomópontokat alkotó településcsoportjaik (Iván - Pusztacsalád - Csapod - Újkér 
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Röjtökmuzsaj; Nagybajom - Böhönye - Kutas; Kiskunmajsa - Szánk - Zsana; Gerendás - Csorvás -

Nagyszénás - Gádoros - Eperjes; Nyíregyháza környéke) szinte mindenü t t mcgtalálliatók. A 

negyedik kategória települései az e lőzőhöz hasonlóan kisebb gócokat alkotnak elszórva .1/ 

ország területén, Vas, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád és Szabolcs-

Szaünár-Bereg megyékben markánsabban jelentkezve. Az utolsó két kategória települései 

együttesen alkotnak szembe tűnő sávokat és nagyobb szigeteket. Ezek nagyjából egybeesnek a 

korábban már vizsgált külső és belső perifériák területeivel (keleti ha tá rmente , Közép-Tisza

vidék, Észak-borsodi-térség, Dél-Dunántúl egyes területei) . Az egyes településeknek a 

rangsorban elfoglalt helye té r t ípusonként is erős szóródást mutat. Azok a térségek, amelyek 

kedvező természetföldrajzi, gazdasági vagy közlekedésföldrajzi helyzetük miatt dinamikusan 

fejlődő régiónak számítanak, többnyire olyan településeket foglalnak magukba, amelyek a 

vizsgált sorrendben az é lmezőnybe tartoznak. Közülük m i n d e n k é p p kiemelkedik a főváros és 

környéke, amelynek kulcsszerepe tör ténelmileg sem vitatható, a rendszerváltozás után pedig a 

fejlődés dinamikája tovább erősödött . Ugyancsak ebbe a kategóriába sorolhatók legnagyobb 

városaink (Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Székesfehérvár) és környékük. A 

dinamikusan fejlődő területek közé beosztható országrészek fejlődését e l térő folyamatok és 

tényezők ösztönözték. Az észak-dunántúli térségben h ú z ó d ó ipari tengely a korábbi 

hagyományokra építkezve stabil alapokról indult, s a gazdasági fejlődés természetszerűleg 

maga után vonla a vizsgált és összegzett muta tók kedvező irányú alakulását. Az itteni 

települések zöme az első két kategóriába sorolható, s csak egy-két esetben szakítja meg ezt az 

összefüggő sort néhány rosszabb mulatóval rende lkező „sziget" (Csobánka, Héreg , Töltéstava, 

Mecsér, Várbalog). Ugyancsak a dinamikusan fejlődő régiók közé sorolható a nyugati, oszuák 

határ m e n ü terület. E térség fejlődése a rendszerváltozás után erősödöt t fel, s a későbbiekben 

további dinamizálódás várható. Települései között azonban - szemben az előző térséggel -

jóval nagyobb számban találhatók olyanok, amelyek a rangsor második felében foglalnak 

helyet (Fertőboz, Ebergőc, Nagylózs, Zsira, Szakony, Peresznye, Bozsok, Torony, 

Sorkikápolna, Daraboshegy, Felsőmarác, Szőce, Ivánc, Csákánydoroszló, Kondorfa, Csörötnek, 

Rönök, Szalafő). Hasonló dinamizmus jellemzi a Balaton környéki régiói, amelynek 

települései elsősorban az idegenforgalomnak köszönhetik e lőkelő pozíciójukat e rangsoi ban. 

A nyugati határszélhez hasonlóan itt is egyre több olyan település szakílja meg a sort, amely a 

vizsgált sorrendben a hátsó régióban foglal helyet (Bala tonendréd , Balatonszcmcv 

Balatonmáriafürdő, Vonyarcvashegy, Salföld, Balatonszepezd, Kékkút, Dörgicse, Kővágóőrs, 

Nemesgulács, Raposka). Ezek zöme a hát tér települések közé tartozik, s legtöbbjük aprófalvas 

mivolta minden hátrányának köszönheti rossz pozícióját. A kedvező lehetőségekkel bíró 

térségekhez sorolható a Dunántúli-középhegység ipari tengelye, amely a rendszerváltozás után 
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ugyan átélt egy kisebb válságot, azóta viszont többé-kevésbé stabilizálódott. Itt is szinte 

összefüggő sávot alkotnak azok a települések, amelyek a rangsor első h a r m a d á b a tartoznak. Az 

imént vizsgált térségek el lenpontjaként megjelennek a válsággal küzdő területek kü lönböző 

típusai is, amelyek településeinek többsége a rangsor második felében foglal helyet. Ezek közé 

tartozik az Északi-középhegység területén kialakult ipari tengely, amelynek válsága a mai napig 

elhúzódik. Hazánkban i t t a legnagyobb a munkanélkül iek aránya, amelyet tovább nehezíl U 

emberek alacsony képzettsége és a cigány etnikum magas aránya is. A válságtérségek közé 

sorolhatók a külső (keleti határszél, Észak-borsodi térség, Dél-Dunántúl) és a belső periféria 

(Közép-Tisza-vidék, Pest megye alföldi területei , Közép-Somogy) térségei is. Ezen térségek 

településeinek kedvezőtlen adottságairól már korábban szóltunk. Ugyancsak hátrányos 

helyzetűnek számítanak a kis- és középvárosok környezetét magukba foglaló térségek, illetve a 

városhiányos területek, amelyeknek településhálózatát többnyire apró- és lörpefalvak, 

kisközségek alkotják. 

IV. 1. 2. 2. Részletes eredmények 

A megyei képet vizsgálva megállapí tható, hogy az egyes megyék között éles különbségek 

mutatkoznak. A legkedvezőbb mutatókkal Pest, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron 

megyék rendelkeznek, amelyek településeinek nagy része a rangsor első felében foglal helyet. 

Meglehetősen előkelő helyen áll a rangsorban településeinek sorrendje alapján Fejér, 

Veszprém, Vas és Békés megye is. A közepes kategóriába Zala, Baranya. Tolna, Csongrád, 

Hajdú-Bihar és Nógrád megyék sorolhatók, ezek települései között közel egyenlő számban 

találkozhatunk a rangsor első és második felében helyet foglalókat. A legkedvezőt lenebb a 

helyzet Somogy, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szaünár-Bereg és Borsod-Abaúj-

Zemplén megyékben, amelyek településeinek zöme - helyenként összefüggő sort alkotva -

gyenge mutatókkal rendelkezik. 

Az egyes településtípusokat vizsgálva számos érdekes megfigyelést tehetünk. A hazai 

városok többsége a sorrendben az első, illetve a második kategóriába sorolható, s mindössze 

csekély hányaduk található a rangsorban rosszabb pozícióban. A főváros, a megyeszékhelyek és 

a megyei j o g ú városok kivétel nélkül a legfelsőim kategóriába taroznak; ezt elsősorban 

központi szerepkörük és az ebből fakadó előnyök indukálják. A legmagasabb kategóriába 

sorolható nagy múlttal rendelkező városaink többsége (Esztergom, Gyula, Komárom, Cegléd, 

Gödöl lő) , az iskolavárosok (Kisvárda, Pápa, Csurgó, Szarvas, Keszthely, Sárospatak. Kőszeg) és 

az iparvárosok (Ózd, Kazincbarcika, Paks, Ajka, Szentgot thárd, Komló, Várpalota, Oroszlány) 

j ó része is. A gyengébb helyezéssel bírók többsége kis- és középvárosaink sorából kerül 
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(Lajosmizse, Ibrány, Jánosha lma, Kunszentmiklós,Jászfényszaru); egy részük a városi rangot is 

csak a közelmúltban nyerte el (Izsák, Elek, Nagyecsetl). A községek esetében meglehetősen 

nagy a szóródás, többségük a rangsor második felében foglal helyet. Kedvezőbb helyzetben 

vannak azok a települések, amelyek egy megyeszékhely vagy nagyobb település közelében 

helyezkednek el; ezek többsége nagy lélekszámú község. A legkedvezőt lenebb mutatókkal 

törpe- és aprófalvaink rendelkeznek; különösen nagy számban találkozunk ilyenekkel Zala, 

Baranya, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben. E 

települések nagy részén a demográfiai összetétel kedvezőtlen (öregedés) , a falvakat az 

elvándorlás és a munkanélkül iség sújtja, sok helyütt a cigány etnikum magas aránya is 

kedvezőtlenül befolyásolja mutatóikat . Összességében tehát e l m o n d h a t ó , hogy városaink 

többsége a rangsor első, míg a községek nagy része a második felében foglal helyet. 

A városi települések általában pozitív befolyásoló hatása e l lenére j ó néhány helyen 

találkozhatunk olyan ex t rém esetekkel is, amikor egy, a rangsorban előkelő helyet elfoglaló 

település szomszédságában egy olyan fekszik, amely kifejezetten rossz mutatókkal rendelkezik. 

Ez az eset többnyire a város-község viszonylatban áll fenn, s kialakulását számos tényező 

befolyásolja. A j ó mutatókkal rende lkező Barcs mellett fekvő Dráva tamási gyenge helyezését a 

községben m ű k ö d ő , értelmi fogyatékosokat gondozó intézmény negatív hatásának köszönheti . 

A Szekszárd melletti Grábóc tarka etnikai összetétele (magvarok, székelyek, néme tek ) mellett 

az oktatási infrastruktúra hiánya és ennek következményei okozzák a rossz helyezést. Az itt 

kiragadott két példa mellett számos esetben találkozhatunk ilyen extrénntással, ahol a 

községek gyengébb helyezésüket legtöbbször kedvezőtlen demográfiai helyzetüknek és a 

lakosság alacsony fokú iskolázottságának köszönhedk. 

Az extrémitás ellenpólusai mellett sok esetben olyan gyengébb mutatójú településsel 

vagy településcsoporttal , amely szigetszerűen ékelődik be az őt körülvevő kedvezőbb helyzetű 

települések közé. Tipikusan ilyen a Fejér megyei Gánt példája, amely lakossága a 

munkanélkül iség és az alsófokű képzés részleges hiánya okozta gondokkal küzd. Hasonló a 

helyzet a Komárom-Esztergom megyei Héreg, Királyszentistván és Sóly esetében is. Ezek 

mellett t öbb olyan kisebb településcsoporttal is találkozhatunk, amelyek a viszonylagos 

elmaradot tság szigeteiként tűnnek ki környezetükből. Ilyennek tek in the tő Maglóca, 

Markotabödöge , Cakóháza, Tárnokrét i és Rábcakapi Győr-Moson-Sopron, Óföldeák és 

Maroslele Csongrád, vagy akár Inárcs és Kakucs is Pest megyében. 

Az eddig vizsgáltakon kívül egyéb tényezők hatása és a velük való kapcsolat is 

k imuta tha tó az egyes kategóriák településeinek elhelyezkedésében. Ezek kö / é so io lha tó a 

közlekedésföldrajzi helyzet, amely je lentős mér tékben befolyásolja a települések sorrendjét A 

térképen jó l megfigyelhető, hogy a fontos közlekedési útvonalak mellett e lhelye/kedö 
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települések nagy része a rangsor első felében található. A közúthálózat ese tében ezek 

elsősorban az autópályákhoz és az e l sőrendű főútvonalakhoz kapcsolódnak. Ez a 

legmarkánsabban az Ml-es autópálya, illetve a 1. számú főút m e n t é n rajzolódik k i . Az itteni 

települések zöme a legmagasabb kategóriába tartozik. Ugyancsak jó l megfigyelhető ez az M7-

es autópálya (kisebb részben a 7. számú főút) , valamint a 6. és a 8. számú főút m e n t é n is. Az 

Alföld területén az M5-ös autópálya és az 5. számú főút, valamint a 4. számú főút m e n t é n 

figyelhető meg ez a kapcsolódás. Különösen az utóbbi esetében rajzolódik ki ez markánsan , 

ahol a Cegléd-Szolnok-Karcag-Debrecen útvonal által elkerült Közép-Tisza-vidék mutatói a 

leggyengébb kategóriába sorolhatók. Az északi országrészben a 3. számú főút men tén 

figyelhető meg ez a tendencia. A másodrendű főutak közül a 84., a 86., a 74., a 81. és a 47. 

számú út hasonló je lentősége emelhe tő k i . A vasútvonalak közül a Budapestet a nagyobb 

városokkal (Szeged, Pécs, Debrecen, Miskolc, Székesfehérvár, Veszprém, Szombathely, Győr, 

Sopron, Nagykanizsa) je lentősége emelhe tő ki . A korábbi évszázadokban nagy je len tőségű 

víziút, a Duna mellett szintén a rangsor első felébe tartozó települések sora figyelhető meg, 

ennek kialakulásában azonban más tényezők is közrejátszottak. 

A vizsgált térképet összehasonlítva a korábbi térszerkezeti beosztásokkal rengeteg 

egybeesés állapítható meg. A régiótípusok közül innovációs zónákként definiált (RECHNITZER 

J. 1993) térségek (közül a nyugat-magyarországi, a Komárom-Esztergom megye északkeled 

részét magába foglaló zóna, a közép-békési térség és a Nyíregyháza-Debrecen sáv települései az 

általunk vizsgált rangsorban is előkelő helyet foglalnak el. Ugyancsak ilyen zóna a térképen az 

ország középső részét uraló terület, amely a 4., 5. és 6. számú főutak egy részével és a Dunával 

mutat szoros kapcsolatot. Némi eltérés a két térkép (RECHNITZERJ. 1993 és 18. ábra) között az 

észak-magyarországi térségben muta tha tó ki . A régiótípusok között potenciális innovációs 

zónaként ér telmezet t területek (Észak-Dunántúl, Budapest és környéke, a Balaton nyugau 

végétől a fővárosig húzódó zóna, valamint Pécs és Szeged környéke) az ál talunk vizsgált 

térképen is kedvező vonásokat mutatnak. Ugyanakkor a válságtérségként definiált Dunántúl i 

középhegység területén a vártnál jobb mutatókkal rende lkező településeket találunk, csakúgy, 

mint az ugyancsak ebbe a kategóriába sorolt Ózd-Miskolc-Debrecen-Orosháza-Szarvas sávban. 

A külső és belső perifériaként értelmezett területek szinte teljes egészében lefedik az általunk 

is ebbe a kategóriába sorolt térrészeket és településeket. 

Az eddigiekben vizsgáltak során természetesen csak egy általános kép nyújtható, 

amelyet az egyes települések és településcsoportok esetében számos tényező módosí that , 

illetve torzíthat. Ilyen a települések demográfiai összetétele, amely a többi tényező alakulásai is 

nagy mér tékben befolyásolja. Apró- és lörpefalvaink többsége rendkívül kedveződen 

korösszetételű, a lakosság nagy hányada sorolható az idősek közé (pl. Gosztola, Gagyapáti, 
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Tornakápolna , Iborfia). Az iskolai végzettség szintje ezekben az esetekben é le tkorukból és 

foglalkozásukból (többnyire agrártevékenységei folytatnak) fakadóan alacsony, körükben az 

analfabéták aránya is lényegesen magasabb az országos átlagnál. Ezen tényezők természetesen 

lényegesen befolyásolják az egyes települések muta tó i t és a végső rangsorban elfoglalt helyéi. 

Hasonló helyzetet idézhetnek elő az olyan extrémitások is, mint az adott településen működő , 

értelmi fogyatékosokat gondozó intézmény vagy egy szociális otthon is. Elcíbbi (pl. 

Drávatamási, Bázakerettye, Segesd) az iskolázottság és az analfabétizmus mutatóját erősen 

torzíthatja, míg utóbbi főként a kors t ruktúrára és az iskolázottságra van nagy hatással. 

Mindezek mellett az adott települések etnikai összetétele is megha tá rozó j e l en tőségű szerepet 

játszik. Más viszonyok alakulnak ki egy olyan település esetében, ahol magas a roma etnikum 

aránya, mint egy olyanban, ahol a német nemzet iség képviselői mutatnak nagy számarányt. Az 

egyes etnikumok közül az adott település muta tó i t többnyire pozitív irányba befolyásoló hatása 

van a görög (Beloiannisz), a n é m e t (Csehbánya, Óbánya) , s gyakran a h ó n á t nemzet iségnek 

(Szentpéterfa, Kópháza, Und, Narda, Felsőcsatár) is. Ezzel szemben a szlovák, a román , a 

szlovén, s helyenként a szerb (Lórév) etnikum magas aránya alacsonyabb muta tóka t indukál. 

Különleges csoportot képez a roma etnikum, amelynek je len lé te egy adott település mutatóját 

rendkívül kedvezőtlenül befolyásolja. Különösen rossz azon községek helyzete, amelyek 

lakossága nagyrészt cigány nemzetiségű (Alsószentmárton, Gilvánfa, Rinyabesenyő, Kőkút, 

Kisberény, Tiszanána, Szenyér, Ág, Bagamér) . Ezek a községek fiatal korszerkezetük el lenére 

olyan alacsony iskolázottsági és jövedelmi mutatókkal bírnak, hogy összességében az országos 

lista utolsó helyezéseit érik csak el. Ugyanakkor a városokban a cigányok magasabb 

számaránya szinte alig é rezhe tő hatással van a település muta tó i ra a lényegesen magasabb 

összlakosságszám miatt (Ózd, Mátészalka, Vásárosnamény) . Végül az adott település 

lélekszáma is fontos befolyásoló hatással bír, különösen azoknak a községeknek az esetében, 

amelyek lakossága rendkívül alacsony. Ez a tény a település helyzetétől függően pozitív és 

negatív irányban egyaránt módosíthatja a vizsgált adatokat. A 16 lakosú Vas megyei 

Nemesmedves például a legtöbb kategóriában kedvezőek, egyedül az analfabétizmus terén áll 

rosszabbul, annak el lenére, hogy mindössze egy analfabéta él a faluban. A község ennek 

megfelelően összeredményei alapján az élbolyban foglal helyet. Vele szemben a szintén 

alacsony lélekszámú Zala megyei Gosztola a rendkívül kedvezőtlen korösszetétel (70 év 

felettiek igen magas arányával), az analfabéták magas száma és az alacsony iskolázottság miau 

csak a rangsor végén található. Ugyanakkor a 75%-ban néme tek lakta Veszprém megyei 

Vöröstó az oktatási infrastruktúra hiánya miatt került kedveződen pozícióba. Az 

e lmondot takbó l világosan látszik, hogy az egyes települések mutatóit számos tényező 

befolyásolja; ezek különösen az apró- és törpefalvak, illetve a kisközségek esetében okoznak 
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komoly torzulásokat. Mindezek el lenére az is e lmondha tó , hogy az országon belüli összkép 

nagyvonalakban mégis a korábban felvázolt ál talánosságokhoz igazodik. 

IV. 2. HDI világrangsorában elfoglalt pozíció értékelése 
A H u m á n Development Index ( H D I = emberi erőforrás muta tó) számítása igen összetett 

m ó d o n készül el, alapvetően a korábban leírt h á r o m fő indikátor (demográfiai , iskolázottsági 

és jövedelmi) számbavételével. 1994 óta minden egyes összetevőt külön háttérszámítások 

segítségével adnak meg. A születéskor várható é le t tar tamot (M) a következőképpen 

kalkulálják: 

M= az adott ország átlaga - a világon regisztrált minimum / világ maximum - világ minimum 

A iskolázottsági szintre vonatkozó adatsor összeállításánál az a felnőtt í rástudók arányát (L) és 

az iskolás korúak körében a beiskolázási arányt (A) veszik figyelembe az érték (I) 

meghatározásánál az alábbi képlet szerint: X = ( 2 L + l A ) / 3 . A jövedelmi viszonyokat (N) a GDP 

vásárlóerő paritásával mérik, amelyet a születéskor várható é le t ta r tamhoz hasonlóan a 

maximum és minimum értékekhez viszonyított súlyozott adattal szemléltetnek. A H D I végső 

értékét a fend há rom muta tó egyszerű átlagával számolják (U+M+Nj/3) . A H D I adatok 

kompatibili tásáért az egyes országok statisztikai hivatalai felelősek, ezért egyes esetekben (ahol 

az adatgyűjtés nem a legmegbízhatóbb módszerekkel dolgozik) a világ-rangsorban elfoglalt 

helyezést némi fenntartással kell kezelnünk. 

A muta tó alapján az adatszolgáltató országokat évről évre rangsorolja az UNDP, ezzel 

biztosítva az egyszerű összehasonlí thatóságot(UNDP 1998). Az emberi erőforrás fejlettsége 

alapján az országokat h á r o m kategóriába (magas, közepes és elmaradott) osztják be. 

Magyarország jelenlegi mutatója (0,857) évek óta lassú, de javuló tendenciá t mutat, amellyel 

egy ideje a magas HDI-vel rendelkező országok táborának alsó h a r m a d á b a n helyezkedik el. A 

világrangsort vezető Kanada és az utolsó helyezett Sierra Leone közötd mezőny érdekes 

megosztottságot mutat. Az első harminc ország között találjuk a világ legfejlettebb országait, 

közéjük csak néhány sajátos társadalmi és gazdasági szerkezettel b í ró törpeál lam (Szingapúr, 

Barbados) tud beékelődni . Az EU tagországai közül egyedül Portugália nem került be az első 

harmincba, de lemaradása így is minimális (33. helyezés). Az EU tagj aspiránsok közül 

Szlovénia és Észtország előzi meg Magyarországot, de e lgondolkodta tó Szlovákia hazánknál 

előkelőbb helyezése (42.) is. Hazánk a 47. helyezést ér te el 1998-ban, megelőzve ezzel a 
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szintén EU tag-jelölt Lengyelországot. A volt szocialista országok közül az említetteken kívül 

egy sem jutott be a magas fejlettségi kategóriába, a középmezőny listavezetői között találjuk 

Bulgáriát, Belorussziát, Romániá t és a Balti országokat. Az alacsony fejlettségűek mezőnyében 

nem találkozhatunk térségünk országaival, bár a közepes e redmény t elérők sereghajtói között 

jegyzik Moldovát és Tádzsikisztánt is (TATA, R. - SCHl'LTZ, R. 1988). 

Magyarország pozíciójának ér tékelésekor é rdemes egy kis időt szentelni a listán 

környezetünkben előforduló országokkal való összevetésnek. A hason ló értékekkel rendelkező 

országok szinte semmilyen rokon vonást nem mutatnak hazánkkal . Ezen dinamikusan fejlődő 

országok (Panama, Venezuela, Egyesült Arab Emirátusok, Mexikó) szélsőségesen polan/alt 

társadalmi, gazdasági szerkezettel, javuló kulturális és műveltségi mutatókkal , ám széles 

társadalmi köröket é r in tő elmaradottággal je l lemezhetők . A Magyarországot é p p e n csak 

megelőző Venezuela lényegesen hosszabb (+2,4 év) születéskor várható éle t tar tammal , alig 

magasabb egy főre j u tó jövedelemmel , ám alacsonyabb iskolázottsági mutatókkal rendelkezik. 

A listán m ö g ö t t ü n k álló Egyesült Arab Emirátusok rendkívül kedvező jövedelmi mutatókkal és 

a hazainál is hosszabbra prognosztizálható életpályával r ende lkező ál lampolgárai sajnos igen 

alacsony képzettségi szinttel rendelkeznek, így is megelőzve a listán azonban j ó néhány, fejlett, 

volt szocialista országot. 

A H D I rangsort adó kü lönböző tényezők nemzetközi összevetése érdekes képet tár 

elénk. A születéskor várható élettartam tekintetében (68,9 év) a magas kategór iában az utolsó 

helyezést érjük el, több mint négy évvel lemaradva a csoport ádagától . Hasonlóan rövid 

é le t tar tammal a régióból csak Szlovákia je l lemezhe tő , de a közepes fejlettségű országok közül 

a többség ér téke így is magasabb, mint Magyarországé. A hazaihoz hasonlóan rövid életpálya 

I ránban, Törökországban, Brazíliában, Libanonban és Thaiföldön regisztrálható 

Iskolázottsági mutatóinkat tekintve már jóval kedvezőbb a kép , hiszen a felnőtt lakosság 

körében mér t analfabetizmus 1%-os értékével, a fejlett országok ádagát felülmúló, e lőkelő 

pozíciót é rünk el. Az adott iskolás korú korosztályok alap-, közép- és felsőfokú beiskolázási 

arányait (67%) vizsgálva a fejlettek ádagánál alacsonyabb értékkel találkozunk, amely 

nagyjából hasonló (-1-2%) a régió hasonló múlttal rende lkező országaihoz. A valós G D P / f ő 

ér téke (6.793 USD) a H D I rangsorban elfoglalt helyezésünknek megfelelő, annál némi leg (hat 

helyezéssel) kedvezőbb. Hasonló egy főre j u t ó hazai össztermékkel Urugvay, Mexikó, Líbia és 

Lengyelország rendelkezik. 

A fentiekből kitűnik, hogy a HDI-t alkotó h á r o m összetevő egyenkénti vizsgálata más és 

más e redményt mutat. Az analfabetizmus minimális szintje messze felülmúlja a világ atlagot, 

ezzel ellensúlyozva a másik két muta tó kedveződenebb pozícióját. Az egy főre j u t ó GDP ismét 

lassan emelkedni indult és j ó esélyeink vannak arra, hogy hosszú távon e folyamai nem lordul 
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meg. Annál kedvezőtlenebb a helyzet egészségügyi mutatóinkai tekintve, hiszen, a születéskor 

várható élettartam értékei ma igen alacsony szinten látszanak stabilizálódni. 

IV. 3. Javaslatok 
Joggal merü lhe t fel, az a kérdés, hogy miképpen lehet ezen a pozíción tartósan változtatni. A 

HDI-t alkotó hármas mindegyikében van még lemaradásunk a fejlett világhoz képest, bár a 

távolság mér téke nem egyenlő. A legkisebb hátrány a képzettségi szint és annak háttér-tartalma 

tekintetében mutatkozik. Kormányzati feladat kell, hogy legyen a tan- és iskolakötelezettség 

betartatása, kü lönben e tekintetben lassan erodálódik az e lmúl t rendszerben megszerzett 

kedvező pozíció. Az oktatási szint - világ tendenciáknak megfelelő - általános emelése mellett 

különösen nagy gondot kell fordítani a piacgazdasági á t m e n e t következtében, a társadalom 

perifériájára szorult rétegek kedvezményes (ösztöndíjak, hosszú távú hitelek) költségű 

iskoláztatására. Ellenkező esetben a tudás általános inflálódását egy egészségtelen, anyagi 

e rede tű kontraszelekció is kísérni fogja. Rendkívül fontos t e e n d ő az oktatáspolitikai célok 

hosszú távú megfogalmazása mellett a politikai irányváltásoktól független, stabil, ugyanakkor a 

változó kihívásokra könnyen reagálni képes rendszer kialakítása. 

Az ország demográfiai helyzetének siralmas állapotára csak részben magyarázat a 

kedvezőtlen hatótényezők együttes megjelenése. A gyermekszám kívánatos emelésén túl, igen 

fontos feladat a produktív korban levők életpályájának, az egészségügyi infrastruktúra 

fejlesztése által megvalósított, meghosszabbítása. A gyermekvállalási kedv ismételt 

élénkítéséhez a növekedő dinamikájú gazdaság remélhe tő leg anyagi motivációt is képes lesz 

biztosítani az elkövetkezó'kben. 

Az ország gazdasági helyzetének kiegyensúlyozásában, a regionális egyenlőtlenségek 

mérséklésében a területfejlesztés igen fontos kihívások elé néz. Az innovációs centrumok az 

élesedő piaci verseny közepette, önszántukból nem fogják finanszírozni a leszakadó területek 

fejlesztését, így ez kormányzati, nemzeti ügy kell, hogy legyen. A gazdaság jelenlegi állapota 

Magyarországon még nincs azon a fejlettségi szinten, ahol az innovációs centrumok kisugárzó 

hatása je lentős mér tékben képes lenne dinamizálni a válság sújtotta tereket, de az 

átalakulásnak addig a stádiumáig sem jutot tunk m é g el, amikor e terek értékvesztése (ingatlan 

értékek, munkabérek ) ismételten felértékelné piaci helyzetüket. Marad tehát r eménynek a 

központi forrás és a megszállott helyi menedzsment, illetve az Európai Unióba való 

mihamarabbi csadakozásba vetet hit. 
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V. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A dolgozat elkészítésében nyújtott direkt és indirekt segítségért egy törpefalu lakosságának 

megfelelő kollégának, családtagnak, ba rá tnak és ismerősnek tartozom köszöne tü l 

Felsorolásuk már csak a terjedelmi korlátok miatt sem lehetséges, így csak tétova kísérletei 

tehetek a legfontosabbak megemlí tésére . 

Köszönet illeti szüleimet, vagy szüleimet, akik - számos e l lenkező irányú kísérletem 

el lenére - a szellemi pályára állítottak és később e választással kapcsolatban minden 

tekintetben támogattak. 

Hálával és tisztelettel tartozom témavezetőmnek, Tóth Józsefnek, aki egyetemi felvételi 

vizsgám óta, bokros teendői közepet te is határozott útmutatással és nívós szakmai 

követelményrendszerrel , ugyanakkor a rá j e l l emző emberi nagyvonalúsággal terelgetett C 

dolgozat elkészítésének irányába. 

Egykori tanáraim, ma kollégáim közül Aubert Antal, Erdősi Ferenc, Golobics Pál, Hajnal 

Klára, Kőszegfalvi György, Lehmann Antal, Lovász György és Pozsár Vilmos, m íg a velem 

„egyívásúak" generációjából Szabó Géza és Wilhelm Zoltán mind szakmailag, mind emberileg 

segítségemre voltak az elmúlt években. 

A Földrajzi Intézet nem-oktató csapatából éjjel-nappal számíthat tam Farkasné Tegzes 

Eszter, Mánfai György és Mátrai Miklós segítőkész hozzáállására, he lyenként csak professzorokat 

megillető bánásmódjára. 

A JPTE hallgatói állományából jelen sorok között felteden m e g e m l í t e n d ő a Bokodi 

Boglárka, Gerendás Róbert, Nagy Árpád és Török Henrich alkotta quartett, akik sokszor mentettek 

ki az időzavar okozta káoszból a dolgozat elkészítéséhez e lengedhete t lenül szükséges adat

feldolgozási munkák átvállalásával. 

Külön köszönettel tartozom Kocsis Zsolt szombathelyi kollégának, aki a dolgozat In iz 

né lkülözheteüen térinformatikai technikák útvesztőjébe bevezetett, ezzel lehetővé téve a 

disszertáció vázát alkotó térképek elkészítését. 

Végül, de nem utolsó sorban megköszönöm opponenseimnek, Pál Ágnesnek és Csapó 

Tamásnak, hogy a felkérést elvállalva, időt nem kímélve, - prognoszt izálható - észrevételeikkel 

további szakmai épülésemet szolgálják. 
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