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1. Bevezetés 

 

  A huszadik század végi Magyarország társadalmi-gazdasági folyamatainak egyik 

meghatározó jellemzıje volt a tömeges és tartós munkanélküliség, mint területi válságot 

jelzı tényezı megjelenése. Különösen súlyosan érintette ez a belsı és külsı 

perifériákon, centrumoktól távol lévı, határ menti térségeket.(BALCSÓK, I. 2004.) A 

szerkezetátalakítás folyamán, illetve azt követıen a foglalkoztatás belsı térbeli 

struktúrája megváltozott, ami alapvetıen meghatározta a munkanélküliség területi 

egyenlıtlenségeit. Hamar kiderült, hogy a munkanélküliség területi különbségeinek 

felszámolásához nem elég a téma közgazdasági megközelítéső vizsgálata, szükséges az 

adott tér sajátosságainak részletes tudományos kutatása, eredményeinek felhasználása a 

gyakorlatban.  

  A kilencvenes évek közepe óta foglalkozom a munkanélküliség kistérségi 

problémáival. Munkám során azt tapasztaltam, hogy a települési álláskeresık 

újratermelıdnek, és a munkanélküliség kezelésére – munkaügyi központ által – 

felhasznált aktív eszközök nem hatékonyak a területi különbségek kiegyenlítés 

szempontjából. Érdeklıdésem ennél fogva a munkanélküliség és a foglalkoztatás területi 

különbségeinek kialakulására, hátterében álló okok feltárására irányult.  

  Vizsgálataim alapjául nemcsak azért választottam a Bajai kistérséget, mert munkám, 

kutatási elıéletem köt hozzá, hanem mert kevés olyan térsége van Magyarországnak, 

amely ennyire speciálisan multiperiférikus jellegő. Ez a sajátos elhelyezkedéső vidék 

Magyarország és Szerbia, a Dél-alföldi régió és a Dél-dunántúli régió, valamint a Bács-

Kiskun, Baranya és Tolna megyék határán fekszik, ráadásul két magyarországi nagytáj 

az Alföld és a Dunántúl, Duna folyó által markánsan elválasztott találkozásánál terül el. 

Magyarország 2004-es EU-s csatlakozásával - amelyben egy nagyobb, egységes 

társadalmi-gazdasági tér része lett országunk - újabb periféria komponens jött létre, 

amely az EU belsı és különösen a külsı, határ menti területei szempontjából releváns. A 

bajai terület fekvése „szuper-multiperiféria” lett, amely a schengeni határ miatt 

különösen kiszolgáltatottá tette a térséget. A NUTS II. típusú magyarországi régiók 

kialakításával – amely mára nemcsak a tervezés és statisztikai egysége, de a 

területfejlesztésé és jórészt a központi közigazgatásé is – a régióhatár menti kistérségek 

gazdaságának periférikus jellege is erısödött. A kistérség e speciális elhelyezkedésének 
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hátrányos következményei nemcsak a rendszerváltás utáni, de napjaink térségi 

változásaiban is tetten érhetık. Különösen aktuális ez a téma, ha figyelembe vesszük, 

hogy a hazai munkanélküliségben az utóbbi években újabb növekedési hullám 

tapasztalható. 

  A Bajai kistérség bemutatása mellett kíváncsi voltam arra is, hogy a XVIII. század 

végén jelentıs gazdasággal rendelkezı egykoron virágzó térség - Baja város és környéke 

– hogyan sodródott ebbe a periféria helyzetbe. Mi vezetett oda, hogy rendszerváltozás 

után az ország egyik fejlett alföldi területébıl a nagy hagyományú és jelentıs szellemi 

értékekkel rendelkezı Baja és térsége, hirtelen ismét forgalmi árnyékba, perifériára 

került, ami által az itt élık soha nem látott tömegei váltak munkanélkülivé.(CSATÁRI 

B.1996.) A társadalmi-gazdasági fejlettség területi képe az 1990-es évek közepérıl az 

ezredfordulóra alig módosult. 2000. után egyes, a területi különbségekre ható 

folyamatok felerısödtek, a periféria helyzető a kistérségekben, a határ menti elszigetelt 

településeken a munkanélküliség tovább nıtt.  

  A kilencvenes évek munkaerı-piaci változásai a vállalkozások és ezzel a foglalkoztatás 

szerkezetében is változásokat hozott. A vállalkozások és a foglalkoztatók területi 

változásaira is válaszokat kerestem és mélyebben elmerültem az Alkalmi Munkavállalói 

könyvvel való atipikus foglalkoztatás robbanásszerő elterjedésének vizsgálatában.  

  Az értekezésben kitérek arra is, hogy e kistérség településeinek munkanélküliségében 

milyen általános és milyen speciális területi problémák tárhatók fel. Fontosnak tartottam 

annak a tanulmányozását is, hogy milyen trendek, térbeli tengelyek léteznek. Mindez 

abbéli meggyızıdésem alátámasztásául, hogy területi vizsgálat hiányában a halmozottan 

hátrányos helyzet állandósulhat, s e periféria települései nem lesznek képesek gyorsan és 

hatékonyan kimozdulni a jelenlegi állapotukból, s a kistérség leszakadása, 

elnéptelenedése folytatódhat.   

  Érdeklıdésem a munkanélküliség kérdéskörébıl a területi különbségekre, okaira és a 

területi munkanélküliség mérésének alternatív lehetıségére irányult. A sokféle 

értelmezésbıl adódóan más és más mérıszámok, mutatók alapján határozzák meg a 

munkanélküliség mértékét. A mély munkanélküliségi mutató segítségével 

megkíséreltem egy pontosabb területi ábrázolását a munkanélküliségnek a kistérség 

településeinek példáján keresztül.  
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  Az értekezés elsısorban a Bajai kistérségre, annak környezetére, gazdaságára  és az 

ezredforduló körüli munkaerı-piaci változások területi vonatkozásaira koncentrál, 

felvállalva a terület komplex bemutatásának hiányosságát. A klasszikus munkaerı-piaci 

elemzés helyett elsısorban a foglalkoztatók és a  munkanélküliek kistérségen belüli 

területi helyzetének vizsgálatára koncentráltam. A tartalmi szőkítésnek terjedelmi, és 

adatgyőjtési problémák, megfontolások állnak a hátterében. Arra szerettem volna választ 

kapni, hogy milyen speciális és általános jelenségek találhatóak e területen.  

  A szerb határ közelségébıl adódóan a dolgozatban a szomszédos zombori térség 

munkaerı-piaci kitekintésére is vállalkoztam, amivel szeretnék hozzájárulni az érintkezı 

térségek társadalmi-gazdasági potenciáljának aktivizálásához, a határ mentén élı 

népesség életkörülményeinek javulásához is.  

  Remélhetıen a Bajai kistérségre irányuló területi munkaerı-piaci orientáltságú kutatás 

eredményei elımozdítják majd az objektív helyzetértékelés, a kistérségi terület- és 

településfejlesztést, a szakképzés és a munkaerı-piaci beavatkozások irányának 

meghatározását. Megítélésem szerint ez az értekezés is hozzájárulhat a “periféria 

perifériájára” szorult települések és területek felzárkóztatását szolgáló törekvések 

eredményességéhez, különösen a területi munkanélküliség hosszú távú komplex 

kezelésének megértéséhez és sikeréhez. 

 

2. Irodalmi összefoglalás 

 

  Mint gyökeresen új területi-gazdasági egyenlıtlenségi tényezı, a munkanélküliség – az 

1990-es évek magyarországi - megjelenésének korai idıszakában a kutatások 

középpontjába került. A kutatók fıleg arra voltak kíváncsiak, hogy melyek azok a jól 

megfogható, konkrét társadalmi-gazdasági jellemzık, melyek országos szinten jelentıs 

szerepet játszottak a munkanélküliség regionális különbségeinek kialakulásában. 

(FAZEKAS I, 1993) E kutatások közül szeretném kiemelni Fazekas István munkáját, aki 

részletesen is foglalkozott a munkanélküliség területi különbségének okaival. Elemzése 

szerint a vizsgált változók közül önmagukban munkanélküliség csökkentı hatásúak 

azok, melyek arra utalnak, hogy a munkaerı-piaci körzetekben mennyire voltak meg az 

évtized elején a piacgazdaságra való áttérés infrastrukturális és társadalmi elıfeltételei, 

az ipari nagyvállalatok mennyire dominálták az adott térségek gazdaságát, illetve a 
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vizsgált térségek milyen mértékben rendelkeztek jó mezıgazdasági adottságokkal. A 

felsorolt tényezıcsoportok közül ez utóbbi mutatott leggyengébb kapcsolatot a 

munkanélküliségi ráta területi értékeivel. (FAZEKAS I. 1997) Földrajzi szempontból 

Fazekas kutatása azért érdekes, mert a közgazdászok közül ı és itt alkalmazott elıször a 

térségek földrajzi helyzetére utaló távolság-mutatókat a munkanélküliség regionális 

különbségeinek magyarázatára. 

   A hazai térszerkezet átalakulásának jellemzıit, fıbb elemeit, hatótényezıit jeles 

kutatók vizsgálták az utóbbi években, így Enyedi György, Nemes Nagy József, 

Rechnitzer János is.  A kutatások során nagyobb hangsúllyal jelentek meg a térségek 

humán erıforrás – mint nagyobb halmaz – vizsgálata, amely elsısorban a társadalmi 

jóléttel (BURROWS, R.- LOADER, B. 1994, PINCH, S.1994.1997.,TATA ,R .- SCHULTZ,R. 

1988.), a gazdasági fejlettség globális kérdéseivel,(RITZEN,J.1977,)  és a befektetıi 

preferenciákkal való kapcsolatokra keresett választ. Készültek hazai területi – humán 

erıforrás – elemzések, amelyek kistérségre fókuszáltak (TRÓCSÁNYI A. – WILHELM 

Z.1996., TRÓCSÁNYI A.1997,). A szerzık általában az iskolázottságot (RAFFAY 

Z.1994.,TÓTH J.-TRÓCSÁNYI A.1997.) illetve a képzettségi szintet leíróan értékelték, 

vagy munkaerı-piaci helyzetkép részeként (TÉSITS R.- SZILÁGYI ZS.1997.).       

  A munkanélküliség és a tér kapcsolataira a korábbi vizsgálatok kevesebb figyelmet 

szenteltek. A periféria-körülmények között zajló, a centrum-periféria hatásai által 

formált fejlıdés regionális különbözıségei sajátosan új megvilágításba kerültek a 

rendszerváltás nyomán. Részben növekvı érdeklıdés hívta életre, részben pedig az 

“alföldi tünetek” tanulmányozását aktuálisnak és fontosnak tartó - országgyőlési és 

kormány határozatok által nyomatékosított - politikai akarat indította el azt a 

nagyszabású Alföld Kutatási Programot, amelynek 1991 és 1993 között felhalmozott 

tudományos eredményei 14 kötetben láttak napvilágot (CSATÁRI B. 1995).  

  A periférikusság értelmezése a témakör kényes volta, nehezen megfoghatósága ellenére 

folyamatosan fellelhetı a regionális kutatásokban.  Az Európai Unió 10 új taggal való 

bıvítése, pedig még inkább elıtérbe helyezte a kérdéskört, hiszen tovább szaporodik a 

perifériába, fél-perifériába sorolható térségek száma. Nem véletlen, hogy a London 

székhelyő Regionális Tudományok Társasága „Európa peremén: perifériák - vidékek” 

címmel szervezett nemzetközi tudományos konferenciát 2004. április 15-16-án a 

franciaországi Angers városban.  
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  A területi egyenlıtlenségek vizsgálata Európában több évtizedes múltra tekint vissza. 

Már az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerzıdés is elkötelezte magát a 

régiók közötti egyenlıtlenségek mérséklésében. Az igazi harc azonban csak az 1970-es 

évek elejétıl kezdıdött el, amikor is a Közösség országainak vezetıiben felerısödött az 

a félelem, hogy az integráció további mélyítését az országaikon belüli és az országaik 

közötti regionális egyenlıtlenségek akadályozni fogják. A területi egyenlıtlenségek 

leküzdésének és vizsgálatának igénye az 1980-as években tovább erısödött, hiszen az 

európai országok többségében számolni kellett a munkanélküliség tömeges 

megjelenésével, ami azzal járt együtt, hogy a területi egyenlıtlenségek vizsgálatával 

párhuzamosan elkezdıdtek a munkanélküliség területi egyenlıtlenségeit és azok okait 

feltáró vizsgálatok, kutatások is. Magyarországon az 1990-es évek elejétıl - a gazdaság 

átalakulásától kezdıdıen - kezdtek el egyre mélyebben foglalkozni a kutatók, 

szakemberek a munkanélküliség egyes térségekben súlyosabb, más térségekben, pedig 

enyhébb megjelenésének okaival, vizsgálatával. Napjainkban pedig az Európai Unióban 

az újonnan csatlakozott országok felvételével került újra középpontba a területi és 

munkaerı-piaci egyenlıtlenségek csökkentésének igénye. 

 Hazánkban a csatlakozással – éppen az Unió regionális politikája és az elmaradott 

régiók felzárkózását elısegítı támogatások révén – elıtérbe került egy-egy régió 

versenyképességének az elemzése. Külsı periféria megközelítésben fıleg Magyarország 

keleti határ menti területeit vizsgálták, a déli perifériákról kevés anyag áll 

rendelkezésünkre. A határmenti területek már korábban, Tóth József - és részben Erdısi 

Ferenc - találó kifejezésével élve a “periféria periréfiáivá” váltak.(TÓTH J. 1985, 1988. 

ERDİSI F. 1988, ERDİSI F. - TÓTH J. SZERK. 1988). Az ország térképére tekintve a  

határmenti területeken jól látható ez a hatalmas perifériahatás, ami egyebek mellett pl. az 

ott élı népesség életkorában és megélhetési forrásaiban is tükrözıdik.(1. ábra ) 
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1. ábra: Nyugdíjban, nyugdíjszerő járadékban részesülık száma 1000 lakosra (2005) 

  

 

 

Forrás:KSH 

 

   A rendelkezésre álló adatok alapján az is kijelenthetı, hogy a magyar munkaerıpiac 

egymástól többé-kevésbé elzártan mőködı regionális munkaerıpiacokra szakadt, 

amelyek között jelentıs részben az ingázási feltételek romlása miatt vált minimálissá a 

munkaerı áramlás (FAZEKAS K.1997, NEMES-NAGY J- NÉMETH N. 2003.) Szlovákia, 

majd - 2006-ban - Románia Eu-hoz történı csatlakozása után az északi és, keleti 

területek periféria jellege, vélhetıen oldódni fog, de mi lesz a helyzet a déli végek határ 

menti térségeivel, az európai „vasfüggöny”, a shengeni határok kiépítése után? Azért is 

szükséges e probléma hangsúlyozása, mert látható, hogy az elmúlt évtizedekben a külsı 

határok elszigetelı jellege érvényesült dominánsan, a 2004-es csatlakozások után a 

schengeni határ egy része keletre tolódik, olyan körzetekben emelkedik ki falként, ahol 

hagyományosan kívánatos az átjárhatóság fenntartása - prognosztizálta Tóth József a 

Mindentudás Egyetem egyik elıadásán (2004.). A határok általában gátolják a 

kapcsolatteremtést, így a társadalmi-gazdasági fejlıdést is. Egy határmentes területen a 

kapcsolatok körkörösek tipikus kelet-európai határok merevek, olykor fegyveres 

konfliktusokra adnak alkalmat; az így elválasztott térségek fejlıdése csak féloldalas 

lehet. 
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  A Bajai kistérségben 1990-2001-ig tízezer fıvel csökkent a foglalkoztatottak száma a 

kistérségben, ebbıl 7000 munkahely a falvakban veszett el. A gazdasági és 

munkanélküliségi és egyéb adatokból sajnos az látható, hogy jelenleg nemcsak az ország 

de az EU schengeni határán „periférizálódott” tovább. A korábbi kutatások általában 

regionális és megyei szinten vizsgálták a munkanélküliséget, számtalan tanulmány, 

elemzés született ebben a témában. Balcsók I.(2005) doktori értekezésében egyenesen 

azt állította, hogy kistérségi munkaerıpiacok nem léteznek. Talán ez a szemlélet az oka 

annak, hogy a kistérségi, települési munkanélküliség vizsgálatával elvétve törıdtek a 

korábbi kutatások, pedig a földrajz tudomány, mint a természeti és a gazdasági tér 

tudománya általában különös figyelmet szentelt e térkategóriáknak. Ilyen szempontból 

tehát vizsgálódásom hiánypótló jellegő is. Véleményem szerint a kistérség elegendıen 

kicsi ahhoz, hogy homogén területi egységként kezelhessük, és elég nagy ahhoz, hogy 

tipikus problémáinak feltárása az ország többi kistérségének számára is hozzájáruljon a 

hasonló problémák megoldásához. A kistérség általában homogén tájat jelöl, amelynek 

természeti     adottságai közel azonosak. Emberi oldalról olyan térnek nevezhetnénk, 

amely gyakran azonos etnikai, néprajzi, kulturális, vallási egységet jelent, vagyis azt a 

teret, amit nem csak az életet meghatározó fizikai teret jelenti számunkra. Így nem 

véletlen, hogy a kistérségi identitás az összes térkategória közül ezen a szinten a 

legerısebb. A kistérség gazdasági tér is, ahol évszázadokon keresztül a falu-város 

együttélés jelentette a kereskedelem és gazdaság alapját és fejlıdését. Végül de nem 

utolsósorban a kistérség egy viszonylag egységes területi munkaerıpiac, amit napi 

ingázással be lehet járni. Tehát a kistérség, mint kutatási téregység nagyon is alkalmas a 

munkanélküliséggel kapcsolatos vizsgálatok elvégzésére. Fıleg érdekes kihívás Tóth 

József geográfus újszerő, rendszerszemlélető település értelmezésének teteraéder 

modelljét kiterjeszteni a kistérség TÁGINTER SWOT elemzésére. Ez a megközelítés 

lehetıvé teszi a kistérséget úgy tekinteni, hogy az egy adott földrajzi környezetben, 

annak elemeivel intenzív kölcsönhatásban élı gazdasági, társadalmi, mőszaki struktúrák 

rendszere.  

Az is sokat nyomott a latba a kutatásom kezdetén, hogy mára már az életkörülmények 

területi differenciáit célzó vizsgálatok eszközrendszere átalakult, a piacgazdaság 

kiépülése következtében a regionális különbségek alapvetıen a jövedelmek és a 

foglalkoztatás terén mérhetıek. (ENYEDI GY, 1996.) A kutatók egyetértenek abban, hogy 
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a kistérség gazdasági problémájának egyik fı jelzırendszere a munkanélküliség 

alakulása. A nyolcvanas évektıl világossá vált, hogy a regionális fejlıdésben egyrészt 

nem lehet a tényezıket szétválasztani, azaz külön kezelni a gazdasági, a társadalmi, az 

emberi faktorokat, másrészt az erıforrások átértékelése miatt az érdeklıdés 

középpontjába kerültek a humán elemek. A történeti (pl. megkésett fejlıdés, Trianon), 

gazdaság- és település-földrajzi adottságok, a piactól való távolság, a mezıgazdasági 

alapanyag termelésre alapozott egyoldalú gazdaságszerkezet, a gazdaság alacsony 

jövedelemtermelı képessége, az infrastrukturális elmaradottság, a jelentékeny ipari 

termelıkapacitás hiánya, a ma még inkább csak hátrányokat magában foglaló határ 

menti fekvés, a krónikus tıkehiány, az akut foglalkoztatási válság egyaránt a marginális 

fekvéső és helyzető térségek és településeik fejlesztését sürgetik. (TÓTH J. 2004.)  

Jelenlegi állapot az, hogy a kilencvenes években kialakult regionális különbségek tovább 

nınek, vagy legalábbis konzerválódnak, s a területi periferizálódás veszélye fenyeget 

kiterjedt alföldi, nem utolsó sorban határmenti területeket, kistérségeket és településeket 

egyaránt. Különösen a kistérségek szintjén jelentıs az ország fejlettségbeli 

kettészakadása, de a régiók között is jelentısek a fejlettségbeli különbségek. Az Alföld 

II. Kutatási Programban 1998-ban, az MTA RKK ATI Debreceni Csoportján belül egy  

tudományos team, már foglalkozott az Észak-kelet Alföld határmenti sávjával. Az ún. 

határmente program elsı szakasza 1999. derekán zárult. A kutatások fıbb eredményeit 

Az Észak-Kelet Alföld határ menti területeinek helyzete - a felzárkózás lehetıségei, és 

esélyei címő, tudományos jelentés tartalmazza (BARANYI B. SZERK. 1999). Figyelemre 

méltó Gerı Henriett Emese, Az EU-integráció hatása a magyar munkaerıpiac területi 

széttöredezettségére c. írása, amelyben az Európai Unióban és Magyarországon az egyes 

régiók, helyi munkaerıpiacok területi egyenlıtlenségeinek  befolyásoló tényezıit 

taglalja. Csatári Bálint szerint - az egész Alföld határ menti térségeinek átalakulását és 

lehetıségeit tovább kutatva -, néhány év alatt elvégezhetı lenne az uniós csatlakozás 

után kiemelkedı fontosságúvá váló alföldi határterületek teljes és részletes elemzése, 

amely többek között magában foglalhatná a perifériák eltérı lehetıségeit, a kapu, és 

közvetítı szerepek kialakulásának, a határon átnyúló térségi integrációs kapcsolatoknak, 

a nemzetiségi és társadalmi kapcsolatoknak a kérdéseit is.  
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Különösen aktuális ennek a térségnek a vizsgálata napjainkban azért is, mert a Kormány 

2008-ban szánta el magát arra a lépésre, hogy területi alapon tegyen járulékfizetési 

könnyítéseket a hátrányos helyzető térségekben.  

  A területi foglalkoztatási differenciálás törekvésével egyetértve felmerült az a kérdés is, 

hogy megfelelnek-e a jelenleg használt mutatók a területi munkanélküliség  valódi 

nagyságának és az egyes területek közötti különbségek ábrázolására. A kutatók általában 

elfogadják a nemzetközi standard módszertant, vagy a területen regisztrált álláskeresık 

arányát kiindulási alapnak csak néhány esetben találkoztam a szakirodalomban eltérı 

megközelítéssel. Obádovics Csilla (2004.) ilyen sajátos területi mutatószámokat 

készített, mint pl. a korindexet, idıindexet vagy iskolázottsági indexet, amelyekkel 

meghatározta az egyes térségek közötti munkanélküliség-típusokat kor, munkanélküliség 

ideje vagy iskolázottsági bontásban. Elıremutatók ezek az indexek abból a szempontból, 

hogy a munkanélküliség egy-egy minıségének térbeli összehasonlítására nyílik ez által 

lehetıség. Az ország munkanélküli térképére nézve csak a munkanélküliek arányának 

térbeli különbségei láthatóak általában és hiányzik a mélységi, minıségi különbségek 

ábrázolása. (2. ábra)  

 
2. ábra: A magyarországi munkanélküliség aránykategória szerinti területi megoszlása 

 

 
Forrás: SZIE-KTI Térinformatikai Stúdió, 2004. 
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  Elgondolkodtató, hogy a munkanélküliség mélységeinek ábrázolása vajon egy egészen 

másféle térkép lenne? A mély munkanélküliségi mutató megalkotásával és területi 

különbségek ábrázolásának segítségével szeretnék választ adni erre a kérdésre. 

A határ menti helyzetbıl adódóan a szomszédos szerb terület munkaerı-piaci helyzetét 

is vizsgáltam. Dövényi Zoltán (1994) eredményei azt bizonyították, hogy 1993 végén 

regisztrált mintegy 9500 menedékes többsége  az ország déli határa mentén, egy 

mindössze 15–20 km széles zónában élt. Kíváncsi voltam a magyarországi 

munkavállalási engedéllyel rendelkezı szerb állampolgárok ezredforduló utáni 

magyarországi jelenlétére, területi munkaerıpiacra gyakorolt hatásuknak relevanciájára.   

  Mint látható, sokan foglalkoztak már a munkaerıpiac területi egyenlıtlenségeivel. 

Elsısorban a geográfusok, de a közgazdászok kutatásaiban is megjelent már a tér, a 

fekvés, az elérhetıség, a valamely régióhoz tartozás, mint társadalmi-gazdasági 

egyenlıtlenségeket magyarázó tényezı. Napjainkban a fı kérdés az, hogy melyek azok a 

sajátosságok, amelyek befolyásolják a regionális fejlıdés irányát, az erıforrások 

aktivizálásának módját, amihez elengedhetetlen egy térség és a munkanélküliség 

kölcsönhatásának elemzése.   

  A téma irodalma bıséges és szerteágazó de a Bajai kistérségre vonatkozóan 

hiányoznak az ilyen jellegő területi munkaerı-piaci tanulmányok. Reményeim szerint 

jelen értekezésem hozzájárulhat majd Magyarország déli határ-térségei, alapvetıen 

periféria helyzetükbıl adódó hátrányainak felderítéséhez, valamint ezek területi 

munkanélküliségben fellelhetı hatásainak feltárásához, azoknak a megoldási 

lehetıségeknek a megtalálásához, amelyek alkalmasak e területi hátrányok tartós 

megszüntetésére.   

 

3. Célkitőzés 

 
Dolgozatom fı célja az, hogy a Bajai kistérség munkaerı-piacának fı területi és 

strukturális sajátosságait feltárjam, amelyeknek értékelésével ajánlásokat fogalmazzak 

meg a területen lévı, vagy megtelepülni szándékozó vállalkozásoknak, 

településvezetıknek, valamint azoknak az intézményeknek, amelyek közvetlen vagy 

közvetett módon hathatnak a terület és település- valamint a gazdaságfejlesztésre és 

helyi munkaerıpiacra. A szomszédos szerb terület munkaerı-piaci kitekintésével a  
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szerb munkavállalók magyar munkaerıpiacon való jelenlétét, a határmenti 

munkaerıpiacok együttmőködési lehetıségét is szeretném érinteni.  Fontos célkitőzése a 

dolgozatnak, hogy a munkanélküliség kezelésével foglalkozó szakemberek figyelmét 

felhívja a Bajai kistérség példáján keresztül a kistérségi munkanélküliség területi 

vonatkozásaira, települési trendjeinek felismerésére, mérésének eltérı módszertani 

lehetıségére, problémáinak jobb megértésére. Ezzel együtt iránymutatást szeretnék adni 

a területi, települési beavatkozások és eszközök pontosabb meghatározásához. A 

vizsgálattól azt is várom, hogy segíti a kistérségben mőködı kis és közepes 

vállalkozások humán erıforrás igényének kiszolgálását és a munkaerı-piaci képzések 

szakirányainak pontosabb meghatározását. Remélhetıleg a térségi munkaerı-piaci 

szereplık jobban megismerik a kistérség munkaerıpiacának fıbb folyamatait, 

foglalkoztatottság, munkanélküliség területi és részben strukturális aspektusait. Fontos 

részcélom a Bajai kistérség periférizálódásának bemutatása illetve összefüggések 

keresése a kistérség periférikus elhelyezkedése és a helyi munkanélküliség alakulása 

között.  

 
Kutatásom céljául az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg: 

 

1. A Bajai kistérség a kilencvenes évektıl egyre jobban periférizálódik, amely 

folyamat a térség peremén lévı települések irányában gyorsuló. A periféria jelleg 

erısödésével növekszik a munkanélküliség. 

2. A rendszerváltozás után jelentısen átalakult a kistérség gazdasága, aminek 

következtében a munkanélküliség területi eloszlása és mélysége az adott 

település földrajzi elhelyezkedésével szorosan összefügg. 

3. Az Alkalmi Munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás dinamikus 

elterjedése,  mint új atipikus foglalkoztatási forma, a területi munkanélküliség 

növekedését és a klasszikus foglalkoztatás csökkenését valamint a fekete 

foglalkoztatást segíti a kistérségben és az országban egyaránt.     

4. A munkaerıpiacon hátrányos helyzetőnek tekinthetı munkanélküliek számának 

súlyozásával, olyan komplex területi, települési, mélységi munkanélküliségi 

mutatót lehet alkotni, ami az eddig használt területi munkanélküliségi 

mutatókhoz képest pontosabban mutatja a munkanélküliség nagyságát és 

különbségét az adott területek között.  
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5. Az országhatár és a Duna periferizáló hatására kistérség településein belül 

határmenti munkanélküliségi tengelyek jöttek létre.  

 

4. Módszer 

 

  A kistérségi munkaerı-piaci kutatásának egyik legnagyobb problémája az adatgyőjtés. 

Ennek oka, hogy sok esetben egyáltalán nem, vagy csak nehezen szerezhetı be a 

szükséges adatbázis a KSH-tól, intézményi statisztikákból. A vizsgálatomhoz szükséges 

adatbázist összeállítása alapvetıen két forrásból történt. Egyrészt felhasználtam a már 

meglévı adatbázisokat, másrészt magam győjtöttem adatokat. A komplexitás alapelvét 

szem elıtt tartva a 2001-es népszámlálási adatokat, a KSH kistérségeire vonatkozó, 

adatok elemzését végeztem. A statisztika frissítése érdekében a mikrocenzus alapján 

készítettem térképeimet. 

A KSH és az Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (továbbiakban FSZH) településsoros 

munkanélküliségi adatait leválogattam és xls. formátumban rögzítettem, rendszereztem, 

táblázatokba foglaltam. A települési szintő adatokat egyenként településhatáros térképen 

ábrázoltam. Minden egyes mutató térképi megjelenítésével párhuzamosan az adatokat 

sorrendbe állítottam a listán elfoglalt pozíciókat a településállományon belüli 

helyezésként fogtam fel. Az elkészített kartogramokhoz szöveges leíró, elemzı részt 

készítettem. A munkanélküliség területi adatainak bemutatásához, a Dél-alföldi 

Regionális Munkaügyi Központ (továbbiakban DaRMK) Bajai Kirendeltségének,  ÁFSZ 

által közzétett települési relatív mutatóit1 használtam fel. A településsoros 

munkanélküliségi adatokat az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (továbbiakban ÁFSZ) 

adatsoraiból és a KSH népszámlálási adataiból kaptam. Sajnos korlátozott 

adathozzáférésem volt. A kereslet-kínálati adatokat a MK adatbázisából győjtöttem. A 

kutatáshoz nem volt lehetıség – anyagi és idıbeli korlátok miatt – a településektıl 

közvetlenül pontosabb adatok begyőjtésére. A 2001-es népszámlálásból az alábbi 

alapadatokat használtam fel: demográfia, foglalkoztatottság, munkanélküliség.  

Kiegészítı adatokat győjtöttem a TeIR 2007-es és a T-STAR 2007-es adatbázisából az 

                                                 
1 Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresık a munkavállalási korú népesség %-ában 
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egészség, életminıség, kultúra egyes tényezıinek vizsgálata kapcsán. Munkanélküliségi 

és foglalkoztatottsági adatokat az ÁFSZ KMSR-bıl (Kistérségi Munkanélküliség 

Statisztikai Rendszere) válogattam. 

 Tóth József geográfus újszerő, rendszerszemlélető megközelítését – amelyben a 

struktúrák kölcsönhatás-rendszerét tetraéder modelljével szemlélteti -, a kistérségre 

kiterjesztve, TÁGINTER (társadalmi, gazdasági, infrastrukturális, természeti tér) SWOT  

(Strength, weaknesses, opportunities, threats) analízist végeztem. Ezeket a szféránkéti  

swot analíziseket összesítve tekintettem a kistérség munkanélküliségének területi és 

strukturális problémáira. E sajátos térszemléleti modellt Tóth József (1981) alkotta. A 

modell alapvetıen bemutatja egy település természeti-társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális szférái közötti egyensúlyt, ezek együttmőködését. E négy szférát egy 

tetraéderen keresztül szemlélteti (3. ábra). 

 

3. ábra: A települések tetraéder-modellje 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Trócsányi – Tóth, 2002. 

ABC∆ - természeti szféra 

ABD∆ - társadalmi szféra 

BCD∆ - gazdasági szféra 

ACD∆ - infrastrukturális szféra 

 

E tetraéderben az élek mentén, a szférák találkozásánál kölcsönhatások jönnek létre. Így 

a tetraéder a települést ábrázolva egy élı, harmonikus egységet alkot. Ha egy település 

egyes szférái egyensúlyban vannak, akkor a tetraéder szerkezete megmarad. 

A

B

C

D
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Amennyiben bármely szféra csorbát szenved, a település fejlıdése lelassul, a tetraéder 

torzul és ez természetszerően magával vonzza a többi szféra csökkent mőködését is. 

A települések tetraéder-modell törvényszerőségeit, szerkezeti azonosságokat 

felhasználva kiterjesztettem a Bajai kistérség – mint a szférák együttmőködı 

rendszerének – lehetséges szintjére. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a modell 

minden összefüggése alkalmazható kistérségi viszonylatban.  

  A minıségi módszerekbıl a kérdıívet és az interjút használtam fel kutatásom során.(1. 

melléklet). A 80-as évek vállalatainak foglalkoztatási létszám adatait a még élı egykori 

vállalat és településvezetık megkérdezésével rekonstruáltam.   

  A kistérség természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális adatait a bajai Ady 

Endre Könyvtárban rendelkezésre álló könyvekbıl merítettem. 

  Az alkalmi munkavállalás – mint atipikus foglalkoztatási forma – vizsgálatához az 

Alkalmi munkavállalásról szóló 1997. évi LXXIV. Törvényt és módosításának hatását 

vizsgáltam területi vonatkozásban is. Vizsgálatomhoz a Magyar Közlönyben megjelent, 

témával összefüggı hatályos és hatályon kívül helyezett jogszabályok, a Kormány fekete 

foglalkoztatást, megszüntetı intézkedéseit és a jelenséggel összefüggı, internet 

irodalomban, szakfolyóiratokban megjelenı cikkeket tanulmányoztam a 

dokumentumelemzés módszerével. Az állami foglalkoztatási szolgálat területi 

szerveinek (FSZH, Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ (BKKM) Csongrád 

Megyei Munkaügyi Központ (CSMMK), Békés Megyei Munkaügyi Központ (BMMK), 

DaRMK) - kiemelve DaRMK Bajai Kirendeltsége – adatait győjtöttem, annak 

rendszerezését és összehasonlítását használtam kutatási módszerként. Segítségemre 

voltak még a KSH, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıelügyelıség (OMMF) 

adatai, valamint a munkanélküliséggel és foglalkoztatással összefüggı tájékoztatói. A 

dokumentumelemzés során igyekeztem feltárni a törvényi szabályozáshoz vezetı 

problémákat, valamint az alkalmi munkavállalói (AM) könyvvel történı 

foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerősített befizetésérıl szóló 

jogszabály megalkotásának és késıbbi változtatásainak indokoltságait, a kutatott 

jelenség tendenciáit. Legyőjtöttem a Bajai kistérségben kiadott AM könyvek számszaki, 

éves, települési, életkori, iskolai végzettség és nemek szerinti adatait. Célom az volt 

hogy összefüggést keressek az AM könyvet kiváltók földrajzi elhelyezkedése és a 

munkáltatók foglalkoztatási szokásai, valamint a regisztrált álláskeresık számának 
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növekedése között. Kutatásomban az országos, a Dél-alföldi Statisztikai Régió, azon 

belül egy reprezentatív kistérség AM könyv adatainak elemzésével szerettem volna 

választ kapni arra a feltevésemre, hogy a foglalkoztatás rugalmassága helyett nem 

növelte-e túlzott mértékben a munkavállalók kiszolgáltatottságát ez a foglalkoztatási 

forma. 

  A szerb állampolgárok magyarországi munkavállalásának területi vizsgálata kapcsán a 

Bács-Kiskun és Csongrád megyében 2004-2007-ben kiadott munkavállalási 

engedélyeket tekintettem át, kiegészítve az FSZH által közzétett külföldiek 

magyarországi munkavállalásáról készült elemzésének tanulmányozásával. Interjút 

készítettem a Szerb Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat zombori területi igazgatójával 

Sekula Tanjevic-csal. Módszere az volt, hogy 2-3 héttel korábban e-mailben  

megküldtem a zombori térséggel összefüggı 25 kérdésemet. Ezzel kapcsolatban sajnos 

az volt a tapasztalatom, hogy a szerb partner nem töltötte ki a kérdéseimnek megfelelı 

válaszokat, így többórás tolmácsolási félreértésekkel tőzdelt interjúval kellett a fontos 

kérdéseket tisztáznom. A szerb munkaügyi szervezet internetes honlapján található angol 

nyelvő tájékoztatókat lefordítottam, amelyek információ-bıségüket és módszerességüket 

tekintve meg sem közelítik a magyar ÁFSZ hasonló honlapján találtakat. Ezt 

kiegészítendı a szerb munkaerıpiacról szóló internet irodalmat is tanulmányoztam. A 

nehézségek ellenére viszonylag korrekt munkaerı-piaci tájékoztatást kaptam a határ 

túloldalának munkanélküliségérıl, területi települési problémáiról. 

  A vizsgálat elsı lépéseként a vizsgálat tárgyát képezı, a „periféria perifériáján” lévı 

Bajai kistérség lehatárolására került sor. Ebben történeti, geográfiai - természet, 

gazdaság, társadalom és közlekedés-földrajzi, térszerkezeti stb. - szempontok 

figyelembe vétele mellett a közeli államhatároknak a települések életére gyakorolt hatása 

játszott kitüntetett szerepet A kistérségbe sorolandó települések kiválasztása után 

következett a települések népesedési, gazdasági-társadalmi, foglalkoztatottsági, 

munkanélküliségi állapotát komplex kérdıív összeállítása. A több kérdésbıl és 

kérdéscsoportból álló részletes kérdıíveket végül 20 település polgármestereinek 

küldtem meg. A teljes mintába bekerült települések mind a kistérségben találhatók. A 

vizsgálat során valamelyest el kellett térnem a szociológiában használt mintavételi 

eljárásoktól, hiszen esetünkben az alapsokaság “csak” 20 település volt. Adva volt ugyan 

a választás lehetısége, hogy a településeken élıket kérdezzem-e meg, vagy a 
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településeket irányítókat (polgármestert, jegyzıt, testületet)? Végül számos fontos 

szempont inkább a települési polgármesteri hivatalok vezetı tisztségviselıinek vagy 

szakértıinek a megkérdezése mellett szólt. A kutatási feladat és a választott módszer 

komplex jellege eleve azzal számolt, hogy a kérdıívek és interjúk mellett más források, 

adatok és módszerek eredményei is beépülnek az elemzésekbe. A 20 település 

önkormányzatának a megkérdezése az önkitöltıs kérdıívvel történı kutatás 

lebonyolításához, egyfajta forrásbázis megteremtéséhez szolgált alapul, amelynek 

ugyanakkor megvolt az a nagy elınye, hogy az önkormányzatok által megadott válaszok 

- a kért módon - nem csak egyéni, hanem lakossági véleményt tükröztek, azaz a 

településeken élık többségi álláspontját rögzítették, a hiteles információkat igénylı 

kérdések esetében pedig a legfrissebb, hivatalos önkormányzati adatok kerültek így 

napvilágra. Kérdéseimet empirikus úton kívántam megválaszolni, többváltozós 

regressziós modellek segítségével. E módszer minden szempontból a legcélszerőbbnek 

mutatkozott számomra. Egyrészt segítségével – a függı és független változók révén – 

egyértelmően elkülöníthetık voltak azok a tényezık, melyek egymásra hatását vizsgálni 

kívántam. A kérdıív megalkotása során több módszertani szempontot kellett egyszerre 

figyelembe vennem. Emiatt egyrészt a feldolgozhatóság érdekében korlátozni kellett a 

nyitott kérdések használatát, másfelıl viszont olyan újszerő információk 

megszerzésének az igénye merült fel. A kérdések egy részét tehát csak nyitott 

kérdésként lehetett megfogalmazni és feltenni. 

A szétküldött 20 települési kérdıívbıl 18 érkezett vissza idıben  A 20 kitöltött kérdıív 

90 százalékos beérkezési arányt jelent, ami igen magasnak mondható önkitöltıs kérdıív 

esetén  A kérdıíves felmérést kiegészítette a polgármesterekkel, továbbá vállalat 

vezetıivel munkaügyi szakembereivel készült interjúsorozat. Ezek fontos kiegészítı 

forrásai voltak a kutatásnak, és a kérdıíves felmérésnek, egyszersmind a jelen 

tanulmány elkészítésének, akárcsak a kérdıívek értelmezését segítı, a hiányos vagy 

téves közléseket korrigáló, különféle adatbázisok. Az interjú-alanyok kiválasztása során 

arra törekedtem, hogy minél szélesebb kört szólaltassak meg, azonban be kellett látnom, 

hogyha minden témával kapcsolatban meg kellett volna keresnem szakembereket, akkor 

az interjúknak a sokszorosát kellett volna felvennem. Arra is ügyelnem kellett, hogy az 

interjúalanyok idejét tiszteletben tartsam, ezért nem lehetett több órás anyagot felvenni, 

az volt a tapasztalatom, hogy az interjúalanyok kb. egy- másfél órás idıintervallumban 
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voltak hajlandók a rendelkezésemre állni. Az interjúkészítés során megfigyelhetı volt 

hogy az interjúalanyok egy része csak a szők szakterületének azzal a részével törıdött 

szívesen, amellyel éppen foglalkozott. Az interjú készítés során egyes interjú-alanyokat 

nehéz volt e a témáktól eltéríteni, és ıket rávenni arra, hogy ugyan a szakterületükhöz 

tartozó, de némileg távolabbi témáról is beszéljenek. Ezért az interjúk jelentıs része 

némileg egyenetlen, egyes témákról az interjúalanyok túl sokat, másokról pedig keveset, 

illetve egyáltalán nem nyilatkoztak. 

  Kutatásom idıbeli keretét 1990 és 2008 közé helyeztem kiemelve az ezredforduló utáni 

változásokat, valamint sokirányú kutatási érdeklıdésemet kielégítendı, két különbözı – 

kistérségi és települési - szintre is alkalmaztam, figyelve azt, hogy eredményeim 

mennyiben térnek el az összes települést magában foglaló modellektıl.  

  Vizsgálatomban továbbá egy olyan települési szintő, komplex munkanélküliségi 

mutató megalkotására törekedtem, amely képes és alkalmas a munkanélküliség 

mennyiségi paraméterein túl a minıségi paraméterének feltárására is. Alapvetıen a 

településsoros mutatókat és az általam készített mélységi munkanélküliségi mutatókat 

használtam egy új megközelítéső térségi mutató készítésével, az FSZH által közölt 

településsoros (relatív) mutatókat vetettem össze az új komplex mutatóval. Azt 

vizsgáltam, hogy a kapott értékek hol fedik egymást, milyen esetekben térnek el és 

ennek mi az oka. Térképi ábrázolás segítségével a munkanélküliség szempontjából 

hasonló települések elhelyezkedésébıl tengelyeket, területi koncentrációkat kerestem. 

Az eredményeimet nem kívántam egyenként, évrıl-évre haladva értékelni és értelmezni. 

A kirajzolódó fı tendenciák, általános összefüggések, szélsı értékek érdekeltek 

elsısorban.  

  A munkanélküliség területi különbségeit a – különféle módszertanú - területi 

munkanélküliségi mutatóval, a munkanélküliségi rátával fejezi ki a szakirodalom. A 

jelenleg használt területi munkanélküliségi mutatók közös jellemzıje, hogy egy-egy 

terület munkavállalási korú, aktív népességéhez viszonyítva – horizontálisan - fejezik ki 

a munkanélküliség arányát. Vizsgálatomban a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi 

Központ (DaRMK) Bajai Kirendeltsége adatbázisának különféle szempontú legyőjtését 

és összehasonlítását használtam kutatási módszerként. Segítségemre voltak még a KSH 

valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) településsoros munkanélküliségi 
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elemzései. Tanulmányoztam azokat a munkanélküliségi számítási módszereket, 

amelyeket a KSH és az ÁFSZ alkalmaznak a különféle mutatók számításánál.  

Megismertem a nemzetközi és hazai munkanélküliség-számítási módszereket:  

 - Az ILO (International Labour Organisation) által számolt munkanélküliségi szám és 

mutató - amelyet a magyar KSH is követ – úgy keletkezik, hogy meghatározott 

idıközönként megkérdezik a területen élı gazdaságilag aktív korú, 15-74 éves 

népességet arról, hogy a megkérdezés hetében egyórányi jövedelemszerzı munkát 

végzett, illetve a megkérdezést megelızı hónapban aktívan keresett-e munkát. Aki nem 

dolgozott egy órát sem és az álláskeresés másik kritériumának is megfelelt, 

munkanélkülinek minısítik. Ennek a mintának a területi arányosításával képzik a területi 

és a területi munkanélküliségi mutatókat. (4.ábra)  

 
4.ábra: A munkanélküliség területi ábrázolása (2005) 
 
 

 
 
 

Forrás: KSH 
 

Ez nemzetközi összehasonlításra alkalmas, reprezentatív felmérés segítségével határozza 

meg a munkanélküliek számát és a rátát. Negyedévente 38 ezer háztartást, és mintegy 68 

ezer személyt kérdez meg a KSH. E munkanélküliek aktívakhoz viszonyított aránya a 

KSH munkanélküliségi rátája, amit  országra, régióra, megyére és kistérségre bontva 

közöl.  
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 - Az ÁFSZ (Állami Foglalkoztatási Szolgálat) által számolt munkanélküliségi mutatókat 

úgy képezik, hogy a munkaügyi kirendeltségeken regisztrált munkanélküliek létszámát 

arányosítják a gazdaságilag aktív népességhez, amelyet régiókra, megyékre,  

kirendeltségre (kistérségre) bontva számolnak.(5.ábra) 

 

5. ábra: Az álláskeresık arányának, különbségeinek adott havi területi ábrázolása. 

 

 
 

Forrás: DaRMK, 2008. augusztusi adatai alapján. 

 

  A fentiek mutatók képzésének eltérı módszertana miatt volt lehetséges, hogy pl. az 

Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) szerint egy adott idıszakban 9,4%-os volt a 

munkanélküliségi ráta és 416.000 a munkanélküli. Ugyanakkor a KSH 7,6 %-os rátát és 

319 .000 állástalant jelzett országosan(2008).Néhány éve az ÁFSZ már nem közöl 

munkanélküliségi rátát, de a decentralizált források differenciált felhasználásánál az 

ÁFSZ területi szervei fıleg a saját mutatóikat veszik figyelembe. 

- Az ÁFSZ településsoros területi munkanélküliségi mutatója (települési 

munkanélküliségi mutató): Településen élı regisztrált munkanélküliek száma alapján 

számított arányszám, amelyben a központok nyilvántartási adatait veszik alapul. E 

munkanélküliek aktív-korúakhoz viszonyított aránya a FSZH által közölt települési 

mutató, amelyet településre bontva közöl az FSZH (6. ábra). 
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6. ábra: Településsoros mutatók 

 
 

Forrás: www.afsz.hu/elemzések/településsoros, 2008. 

 

  Eltérı a munkanélküliség-számítás a Nyugat-európai országokban is. Ott, ahol a 

nagyvonalú segélyezés miatt sokan jelentkeznek regisztrációra több a nyilvántartott 

munkanélküli, mint az ILO számításában. Néhány országban, például Nagy-

Britanniában mindkét adatsort –együttesen - közlik. Statisztikai szempontból csak ott 

számolható a regisztrált munkanélküliek számából egységes munkanélküliségi ráta, ahol 

ehhez rendelkezésre áll a foglalkoztatottak társadalombiztosítási nyilvántartásból 

származó és az azonos idıszakra vonatkozó létszámadata is. Ez a helyzet 

Németországban és a skandináv országokban. Megállapítható, hogy minden módszer 

kompromisszumok eredménye. A szélsıségek között lavírozva a szakembereknek azt az 

átlagot kell megtalálniuk, amely trendjeiben valóban tükrözi a munkaerıpiac 

folyamatait. 

Ami közös mindhárom mutatóban: 

- területi különbségek számszerő ábrázolására alkalmasak 

- a munkanélküliek aktívakhoz, vagy aktív korúakhoz viszonyított arányát tükrözik  

- mindhárom arányszám: munkanélküliek számának arányosítása egy másik számhoz 

- mindhárom horizontális ábrázolása a területen lévı munkanélküliek számának  

A területi munkanélküliség különbségének méréséhez elégtelennek tartottam az eddig 

használatos mutatókat. Komplex, minıséget és mennyiséget is kifejezı, területi 

összehasonlításra alkalmas mutatót a szakirodalomban nem találtam. A munkaerıpiacon 
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öt fı hátrányba tartozó álláskeresık számának súlyozásával mély munkanélküliségi 

mutatót (MMM) hoztam létre. Kézenfekvıek voltak az új mutató komponensei, mivel 

jogszabályok rögzítenek fıleg a támogatások szolgáltatások alkalmazásánál bizonyos 

célcsoportokat, kiemelten a pályakezdık, a tartós (12 hónapon túli) munkanélküliek, a 

legfeljebb 8 osztályt végzettek, a megváltozott munkaképességőek és az ötven éven 

feletti életkorúak tekinthetıek jelentısen hátrányos munkaerı-piaci helyzetőnek a 

munkanélküliek között. A cigány etnikumhoz tartozókat - elismerve munkaerıpiacon 

hátrányos helyzetüket - azért nem választottam komponens-elemnek, mert egyrészt 

nehezen meghatározható az etnikumhoz tartozók száma, másrészt a felhasznált 

komponensek magukban foglalják jórészt a cigányság hátrányinak alapvetı okait. 

Ugyanebbıl kiindulva a nemi hovatartozást sem tekintettem önmagában hátránynak.    

  Az (MMM) képzése szempontjából lényeges volt az adott hátrányok súlyozása. Ezeket, 

az összetevıket a munkaerı-piaci szereplık, települési vezetık és szakemberek 

véleményezése után súlyoztam. A kérdıívek visszaküldésében a polgármesterek voltak a 

legfegyelmezettebbek, 90%-a határidıre megküldte a kérdıívet, a munkaügyi vezetık 

közül a DaRMK vezetıit kérdeztem, akik viszonylag hasonlóan súlyozták a különbözı 

hátrányokat. A legrosszabb visszaküldési arány a munkáltatók körében volt itt alig érte 

el az 50%-ot a válaszadók aránya. A súlyozásnál a megkérdezettek nem egyformának 

ítélték meg a problémák súlyát, pontértékét, de végül egy egyszerő átlag számítással 

határoztam meg a végsı súlyszámokat. Ennek következtében az index tényezıi és súlya 

az alábbiak szerint alakult. A súlyszámot 0-tól 0,5 - ig képeztem az összehasonlítás 

egyszerőbbé tétele miatt. 

- pályakezdı munkanélküliek                               súlya    = 0.2 

             - tartós (12 hónapon túli) munkanélküliek           súlya    = 0.5 

             - legfeljebb 8 osztályt  végzettek                          súlya    = 0.4 

             - megváltozott munkaképességőek                       súlya    = 0.2 

             - ötven év felettiek                                                súlya    = 0.3 

A kistérségi átlaghoz is viszonyíthattam az egyes települési arányokat, amivel az 

átlaghoz való pozitív illetve negatív eltérést mutatható meg. Értekezésemben fıleg az 

egyes települések független mélységi mutatóival készült eredményeket közlöm. Mivel 

rendelkezésre állnak települési adatok a településen regisztrált munkanélküliek koráról, 

nemérıl, munkanélküliségük idejérıl, iskolai végzettségükrıl, munkaképességükrıl, 



 
 

 25  
 
 

munkatapasztalatuk idejérıl, amelyek segítségével a település munkanélkülisége, több 

mutató arányainak súlyozásával is vizsgálható.   

A munkaügyi központ települési adataiból legyőjtöttem az adott célcsoport számát (X), 

ebbıl kiszámoltam a hátrányos csoportok arányát (%) amelyet megszoroztam a 

komponens súlyszámával. 

                X/ P (pályakezdık aránya)     * 0.2  = A 

                X/T (tartósak aránya)             * 0.5  = B 

                X/A (alapfokú végz. aránya)  * 0.4  = C  

                X/M (megvált. mk. aránya )   * 0.2  = D 

                X/Ö (ötven felettiek aránya.) * 0.3   = E 

                A+B+C+D+E = MMM (települési) 

A mély munkanélküliségi mutató a fenti módszerrel egy 0 – 140-ig terjedı szám. Nulla a 

hátrányok szempontjából ideális eset, ha pl. minden regisztrált munkanélküli 30 év 

körüli nem tartós munkanélküli, szakmunkás. A 140 pont a hátrányok szempontjából 

legsúlyosabb eset, ha mindenki 50 év feletti, 8 osztályt végzett, megváltozott 

munkaképességő, tartós munkanélküli.  

Excell táblázat segítségével rendszereztem és összehasonlítottam a meglévı települési 

mutatókat és az általam összeállított települési MMM adatait. Az összehasonlíthatóság 

miatt a kapott átlag értékek arányosításával tettem összehasonlíthatóvá. 

Majd az ebbıl készített kistérségi mélységi sorrendet összehasonlítottam a területi 

mutatóval készített sorrenddel.  Mivel a települési horizontális, és vertikális 

munkanélküliség együttese a tényleges munkanélküliség, a területi munkanélküliségi 

mutató (TMM) és mélységi munkanélküliségi mutató (MMM) számait egyszerően 

megszoroztam egymással. Tehát ebben a megközelítésben: TMM* MMM = TÖM 

(települési összesített mutató). Ezzel megkaptam a települési, összesített 

munkanélküliségi mutatót (TÖM). A három mutatóval a munkanélküliségi helyzet 

számait sorrendbe állítottam. (TÖM).Összehasonlítást végeztem a jelenleg használt 

területi mutatók és a mélységi mutatók értékeinél, a megközelítés szemléltetésére 

horizontális és vertikális ábrázolást alkalmaztam.  (7.ábra) 
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7. ábra: Kistérségi példa a területi mutatók és mélységi mutatók ábrázolására a térben 

 

   
Egyforma területi mutatójú települések, különbözı „mélységi mutatója”. 

 

 
Forrás: ÁFSZ adatok alapján saját szerkesztés. 

 
A felvázolt módszer számaiból látható, hogy a mélységi dimenzió erıteljes módon 

differenciálja a településeket, megváltoztatja a munkanélküliségi-probléma sorrendet az 

eddigi munkanélküliségi mutató alkalmazásához képest. A komponensek súlyát, és 

számítási módszereimet (pl. kistérségi átlaghoz viszonyított eltérés mértékei), valamint 

nagyobb minta alapján természetesen lehetne még korrigálni, de abban az esetben is a 

mutatónak egy mélységében  is összehasonlítható vetületét kapnánk.  

 

Az értekezésben érintett fontosabb munkaerı-piaci alapfogalmak: 

 

Munkanélküliségrıl beszélünk akkor, ha a nemzetgazdaság aktív lakosságának 

létszáma nagyobb, mint a foglalkoztatottak száma.  

A munkanélküliség mind az állástalan személy, mind pedig az egész gazdaság és a 

társadalom szempontjából súlyos probléma, ami ellen küzdeni kell, piaci és állami 
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eszközökkel egyaránt. A munkanélküliség típusai nem relevánsak a kutatás 

szempontjából. 

Munkanélkülinek  (állákeresınek) hívunk minden olyan személyt, aki egy adott 

idıpontban képes és akar is dolgozni, de mégsem talál munkát. A közgazdaságtan 

megfogalmazása szerint a munkanélküliek és a foglalkoztatottak, vagyis a munkaerı 

piacán jelen lévık együttesen alkotják a munkaerı-állományt.  

Regisztrált munkanélküliek az illetékes állami hatóságnál – Magyarországon a 

munkaügyi központnál – álláskeresési céllal vannak bejelentkezve. 

Területi munkanélküliségi ráta vagy mutató: 

A munkanélküliek számának és a munkaerı-állománynak a hányadosa, százalékos 

formában kifejezve. 

Relatív mutatók: 

Az országon belüli különbözı területi egységek munkaerı-piaci helyzetének 

összehasonlítására szolgálnak. 

a.) a nyilvántartott álláskeresık száma a KSH Nemzetgazdasági 

Munkaerımérlegében publikált ( a tárgyévet megelızı év január 1-ére 

vonatkozó)gazdaságilag aktív népesség adat százalékában 

b.) a nyilvántartott álláskeresık száma, a munkavállalási korú népesség %-ban. 

Ennek a mutatónak a nevezıje is a KSH-tól származik, településenként is 

meglehet határozni, ellentétben az a.) mutatóval. (www.afsz.hu/ elemzések) 

Mély munkanélküliségi mutató (MMM): 

A területen regisztrált hátrányos helyzető munkanélküliek számából súlyozással képezett 

szám, amely megmutatja a területi munkanélküliség „mélysége” közötti különbséget. 

(szerzı mutatója) 

Területi összesített mutató (TÖM): 

A területi munkanélküliségi mutató és a mély munkanélküliségi mutatóból képzett érték, 

amely megmutatja a területek közötti horizontális és vertikális különbségeket.(szerzı 

mutatója) 

A kistérségi lehatároláshoz tanulmányoztam a hatályos rendeleteket, amelyeknek 

segítségével összehasonlítottam a kistérségek településeit a munkaügyi központokra 

vonatkozó illetékességi rendeletekben foglalt adatokkal. 
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5.1. A munkanélküliség megjelenése Magyarországon  

 

  A rendszerváltozás után, mint a legtöbb Közép-Kelet Európai, úgy Magyarországon Az 

ország területi szerkezete, térbeli társadalmi-gazdasági folyamatai is követték a 

mozgásokat. A kilencvenes évek elején – 1993-1994-ig - a magyar munkaerıpiacot a 

munkanélküliség ugrásszerő növekedése, a foglalkoztatás és a gazdasági aktivitás 

drámai csökkenése jellemezte. Végbement a munkaerı gazdasági szektorok és vállalati 

szinten történı jelentıs átrendezıdése. A kezdeti strukturális munkanélküliséget a 

globális munkanélküliség váltotta fel. A kilencvenes évek elején, Magyarországon közel 

másfélmillió munkahely szőnt meg.( Gerı Henriett E.,2005.) A  területi  települési 

szinten a hatások látványosak voltak, hiszen a válságtérségekben munkahelyek 

tömegesen szőntek meg, egy-egy ágazat összeomlásával egész térségek, települések 

kerültek nehéz helyzetbe, vagy a korábbi természetes kapcsolatok rendezıdtek át egyik 

napról a másikra. Mindez sújtotta a munkaerı kibocsátó térségeket is, így az ágazati 

válságok területi válsággá szélesedtek ki.(Papp I.2004) A keleti piacok elvesztése a 

mezıgazdaságban szintén megingatta a korábbi szerkezeti és termelési rendszert, amit 

csak mélyítettek a tulajdonviszonyok visszarendezésére vonatkozó politikai döntések. 

Az önmagukban is jelentıs változások mögött nagy regionális különbségeket láthatunk. 

Az utóbbi 10-15 évben az eltérések az elmaradott és a kedvezıbb munkaerı-piaci régiók 

között részben átrendezıdtek, megnıttek vagy összeszőkültek.  

   A II. világháborút követıen, a szocializmus elterjedése során a munkanélküliség - 

egészen a 80-as évek végéig - tabu témának számított. E fogalmat még a munkaügyi 

statisztikákból is kiiktatták! Annak ellenére, hogy nem beszéltek róla és látszólag nem is 

létezett a munkanélküliség, jelen volt ebben az idıszakban is! Ezt a szakértık „burkolt 

munkanélküliségnek” nevezik, hiszen a gyárak a megfelelı termelés eléréséhez 

szükséges munkaerınél jóval többeket foglalkoztattak. Ezen idıszakban a 

munkanélküliek számáról csupán a népszámlálások során kaphattunk hozzávetıleges 

adatokat. Az 1949-es népszámlálás során például kb. 126 ezer fı vallotta magát 

munkanélkülinek. A késıbbiekben - például a ’70-es évek népszámlálásai során - az 

állás nélkülieket nem munkanélkülinek, hanem eltartottnak nevezték. Valós 

munkanélküliségi adatok elıször 1986-ban láttak napvilágot, 1987-tıl van adatunk arról, 

hogy a munkaközvetítı szerveknél hány fıt regisztráltak: 1987 elején 6,4 ezer,1988 
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elején 10,9 ezer, 1989 elején 14,2 ezer, 1990. januárban már több mint 23 ezer fı 

munkanélkülit tartottak nyilván. A munkanélküliség, a gazdasági-társadalmi 

rendszerváltozással egyidejőleg jelent meg Magyarországon. Az igazi növekedés a 

munkanélküliek számában a privatizáció kezdete után, 1991-ben és 1992-ben 

következett be, majd 1993-ra érte el a legmagasabb értéket, amikorra több mint 705 ezer 

fıt tartottak nyilván. E rövid idı alatt a munkanélküliségi ráta olyan magas szintre 

szökött fel (1991. január: 2,1%; 1993. február: 13,6%), amilyen a fejlett piacgazdaságok 

között is csak ritkán fordul elı. Ezt követıen - mint ahogy az a 36. ábrából is jól látható - 

2000-re 230 ezer fı alá csökkent és egészen 2002-ig nem történt kiugrásszerő 

növekedés. 2003-ra azonban ismét 350 ezer fı fölé nıtt munkanélküliek száma.(8.ábra) 

 
8. ábra: A munkanélküliek számának alakulása Magyarországon 1995-2003 között 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal - Munkaerı-piaci tendenciák Európában, 1992-2003, Budapest 
2005. 

 
  A nyílt munkanélküliség megjelenésével egy idıben, nemzetközi összehasonlításban is 

jelentıs különbségek figyelhetık meg a helyi munkaerıpiacok jellemzıiben. A 90-es 

évek közepén, - a munkaerıpiac fejlıdésének második szakaszában – a globális 

munkanélküliség, stagnáló munkaerıpiac és tovább csökkenı foglalkoztatás mellet a 

területi egyenlıtlenségek lassan csökkennek. A kilencvenes évek végén, a harmadik 

szakaszban a gazdaság stabilizálódását követıen meginduló gazdasági növekedés 

hatására lassan növekedésnek indul a foglalkoztatottsági szint és a gazdasági aktivitás. 
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Az ezredfordulótól – egyes kutatók szerint - a munkaerıpiac új szakasza kezdıdött el. 

Az európai integráció hatására történt többszöri minimálbéremelés, az elhúzódó 

világgazdasági dekonjunktúra, valamint a forint erısödése is kedvezıtlen hatással voltak 

a magyar munkaerı-piaci folyamatok alakulására, melynek következtében a 

munkanélküliség enyhe emelkedése mellett, megjelent a szakmunkás hiány és a magas 

hozzáadott értéket termelı munkaerı hiánya.  

   A munkanélküliek száma folyamatosan csökkent 2001-ig, majd ismét lassú emelkedés 

következett. A regisztrált munkanélküliek, illetve mai szóhasználattal élve a 

nyilvántartott álláskeresık száma 2007. júniusában 402 670 fı volt. A munkanélküliség 

mérése – más országokhoz hasonlóan – Magyarországon is állandó vitatéma. Az Állami 

Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ, jogelıdje az OMK) nyilvántartásait azért kérdıjelezik 

meg sokan, mert csak a regisztrált munkanélküliekrıl ad képet.( Csehné Dr Papp I. 

2007.) A munkanélküliség elterjedését az alábbi ábrák jól szemléltetik, amelyek 

negyedéves állapotokat illusztrálnak. Feketével vannak jelölve azok a térségek, illetve 

települések, ahol a munkanélküliségi ráta nagysága már meghaladta a 10%-os mértéket. 

(9.ábra) 

9. ábra: A 10%-os munkanélküliséget meghaladó munkaerı-piaci körzetek a 

rendszerváltás elsı éveiben 

 

  Forrás:OMK 
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A hazai munkanélküliség eddigi története azt mutatja, hogy terjedése a hierarchikus 

expanzió logikájának felel meg. A 10%-ot meghaladó munkanélküliségi rátával 

jellemezhetı körzetek egymás szomszédságában sorakoztak fel. Az újonnan belépı, nem 

szomszédos körzetek szinte kivétel nélkül olyan munkaerı-piaci vonzáskörzetek, 

amelynek központja nem város, vagy fejlettségében alig nevezhetı annak. Ezek a városi 

funkcióval alig rendelkezı körzetek minden megyében elsıként a legmagasabb 

munkanélküliségő körzetek közé tartoznak. A körzetek nagysága, a körzetközpont 

nagysága és fejlettsége, valamint a munkanélküliség nagysága között szoros összefüggés 

van. Az is megfigyelhetı (1993.III.állapot térképébıl),hogy a keleti rész után a periféria 

területeken jelent meg a munkanélküliség. Ehhez még hozzátehetjük az országon belüli 

nyugat-kelet irányú földrajzi helyzetbıl adódó erıs meghatározottságot. A 

munkanélküliség országon belüli regionális különbségeit vizsgálva alapvetı 

sajátosságokkal találkozunk, (Schwertner, 1994; Vajsz-Pummer 2004) mint: a stabilitás 

a térségi különbségekben, a nyugat-kelet irányú dualizmus, a fordított irányú 

összefüggés a település nagyság és a munkanélküliség mértéke között. 

 Ami a foglalkoztatottak megoszlását illeti, a fıbb nemzetgazdasági ágak szerint, 1990-

1997 között a legnagyobb létszámveszteség kétség kívül a mezıgazdaságot érte. A 

foglalkoztatottak összességének 11%-os csökkenésével szemben ebben az ágazatban 

egyharmaddal fogyott a munkaerı-állomány. Ez csak részben magyarázható szervezetei 

átalakulással, a korábbi nem mezıgazdasági jellegő melléküzemági tevékenységek 

leválásával és önállósulásával. Ennél nagyobb szerepe volt annak a termelés-

csökkenésnek, ami az ágazat tradicionális külpiacainak elvesztésével, a belföldi 

fogyasztás visszaesésével és a kiélezıdı versennyel függ össze. A mezıgazdaság 

gazdasági nehézsége elsısorban a keleti országrészt érintette. 

  Az iparban foglalkoztatottak száma 1990-1994 között 13%-kal lett kevesebb. Az elsı 

idıszakban a feldolgozóipar és az építıipar munkaerı-állománya zsugorodott, 

ugyanakkor a villamosenergia-, gáz-, és hıellátásban dolgozók létszáma változatlan 

maradt. A nehézipar válsága legsúlyosabban az észak-keleti vidékek munkaerıpiacára 

hatott (Schwertner, 2002). 

  1990-tıl folyamatosan nyomon követve a hazai munkanélküliség változását 

megállapítható, hogy sem a régiók, sem a megyék, de a munkaerı-piaci körzetek 

szintjén sem történt jelentıs relatív elmozdulás. Térségi szempontból elmondható, hogy 
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az 1991. év végén ismert térségi különbségek tovább konzerválódtak. A legkedvezıbb 

helyzetőek a nagyvárosok, valamint a Nyugat-Dunántúl és turisztikai jelentıséggel bíró 

körzetek. A munkanélküliség által leginkább érintett körzetek az ország észak-keleti és 

keleti részén összefüggı térségeket alkotnak, míg az Alföld többi részén, illetve a 

Dunántúlon szétszórtan helyezkednek el.  

A munkanélküliség kezdetétıl megfigyelhetı a két alapvetı településtípus: a városok és 

falvak közötti esélykülönbség. A falusi munkanélküliségi ráta kétszerese a városokban 

regisztráltnak. Ennek alapvetı oka, hogy a falvak jelentıs része a korábbi évtizedekben 

is munkahelyhiányos térségnek számított. A falusi munkanélküliek feltehetıen 

nagyobbik része a korábban ingázók körébıl került ki. Ugyanakkor jelentısen megnıtt 

az agrár-munkanélküliség is. Megállapítható, hogy minél kisebb egy település, annál 

nagyobb a munkanélküliség mértéke (Csete, 2005; Rechnitzer, 2005).  

A munkanélküliség területi mérséklıdésében tetten érhetı a megépülı autópályák 

térszervezı hatása. Az autópálya nyomvonalak mentén csökkent a munkanélküliség. 

Erre jó példa Kecskemét és Kiskunfélegyháza környékének gazdasági fellendülése. A 

forgalmi árnyékba került határmenti térségekben azonban ez a fellendülés elmaradt, 

tovább mélyítve a területi különbségeket.  

 

5.2. A Bajai kistérség a periférián   

 

  Ahogy a korábban tárgyalt rész 9. ábráján látható a munkanélküliség a kilencvenes 

években Magyarország földrajzi perifériáin jelent meg leghamarabb és – mint az a 

késıbbi területi munkanélküliségi adatokból látható – ezeken a területeken magas szintő 

maradt az ezredforduló utáni években is. Az általam vizsgált terület is az ország olyan 

periféria-területeinek egyike, ahol a munkanélküliség, mint társadalmi, gazdasági és 

területi probléma mély gyökeret eresztett. A leszakadó térségek közül különösen 

súlyosan érintette a munkanélküliség a földrajzi perifériákon lévı területeket. A Bajai 

kistérség szinte egyedülálló módon magán hordozza a periféria területek összes jegyet. 

A Dél-alföldi régió, a Dél-dunántúli régió, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya megye 

határán helyezkedik el, egyetlen természetes határa a Duna, amely a kistérség nyugati 

oldalán húzódik. Déli határa a magyar - szerb országhatár.(11.ábra) 
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11. ábra: A Bajai kistérség a magyar kistérségek között 

 

 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 

A 2004-es csatlakozások után a schengeni határ egy része keletre és délre tolódott, Tóth 

József szavaival e határkörzetekben falként emelkedik ki, elvágva a kívánt 

átjárhatóságot, megcsonkítva – távolítva – határmenti hagyományos térségeket. A Bajai 

kistérség ezáltal az eddigi multiperiférikus helyzetébıl a csatlakozás után 

„szupermultiperiériává” vált.  

  Ahhoz hogy a Bajai kistérség munkanélküliségének okait, sokszínő összefüggéseit is 

láthassuk fontos, hogy elhelyezzük a területfejlesztési, munkaerı-piaci, földrajzi, 

gazdaságtörténeti is természeti „térben” is a Bajai kistérséget. Ebben a fejezetben 

szeretném - a kutatási témámmal összefüggı – területi, gazdasági elızményeket 

tárgyalni 

  Mindenekelıtt tisztázandó mi is a kistérség. A statisztikai kistérségek rendszere az 

ország egész területét átfogó, megyehatárokat át nem lépı rendszer. A kistérség 

földrajzilag összefüggı települések együttese, amelyek a települések közötti valós 

munka, lakóhelyi, közlekedési, középfokú ellátási (oktatás, egészségügy, kereskedelem) 

stb. kapcsolatokon alapul.(Faluvégi A. 2004). A kistérségi rendszerben a települések 

kapcsolataik révén egy központi településhez vonzódnak. A rendszerben minden város 

egyúttal vonzásközpont (társközpont), de vannak községi jogállású vonzásközpontok is. 
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A kistérségi rendszert a KSH megyei igazgatóságain és az önkormányzatoknál, valamint 

más területi, településhálózati kérdésekkel foglalkozó intézményeknél dolgozó 

munkatársak együttmőködésével és véleménycseréje alapján alakították ki. 

Megnevezésük a központi település neve alapján történt. Bár területének nagyságát 

tekintve a kistérség közel áll a járáshoz, csak részben tekinthetı a járás utódjának, mivel 

az igazságszolgáltatás és a hatósági tevékenység illetékességi köreit nem határozza meg. 

  Elsısorban területfejlesztési és statisztikai célokat szolgáló területi egység. A 

statisztikai kistérségek rendszere az ország egész területét átfogó, megyehatárokat át 

nem lépı rendszer. A kistérségeket a települések megyén belüli csoportosításával 

alakítják ki. Így a kistérség a hozzá tartozó települések teljes területét magában foglalja, 

minden település csak egy bizonyos kistérséghez tartozhat, minden település része 

valamely kistérségnek és minden kistérséghez csak egy bizonyos megye települései 

tartoznak.  

    A megyénél kisebb területi egységek - mint a közigazgatási funkciók ellátását 

megkönnyítı szint – létrehozására irányuló szándék a magyar történelemben gyakran 

megfigyelhetı. Legjobb példa erre a vármegyékben létrejövı járások (processus) 

megjelenése a XV. században. A dekoncentráció kezdeti informális szintjei késıbb 

egyre nagyobb létjogosultságot nyertek. A XIX. században valódi, törvénnyel 

megerısített államigazgatási szervekké váltak a járások. Ez a szint a 1950-tıl ’tanácsi’ 

testületet és jogkört is kapott 1984-es eltörléséig. A járási igazgatást, a 

rendszerváltozásig, rövid idıre felváltotta a városkörnyéki igazgatás.  

  1994-ben a Központi Statisztikai Hivatal elnöke 9006/1994 (S.K.3) közleményével 

bevezette a statisztikai kistérség kategóriáját, mint a statisztikai folyamatok mérésének 

területi egységét. A 1996. évi XXI. törvény teremtette meg a fı intézményi kereteket az 

alulról felfelé építkezı területi politikához, létrehozva a területfejlesztés négyszintő 

intézményrendszerét, és meghatározva a kistérség fogalmát. A területfejlesztésrıl és 

területrendezésrıl szóló 1996: XXI. tv. 5. § h) pontja szerint a kistérség a települések 

között létezı funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján behatárolható területi 

egység, egymással intenzív kapcsolatban lévı, önszervezıdı, egymással határos 

települések összessége.  A 2007. évi CVII. tv. Magyarországon 174 statisztikai 

kistérséget sorolt fel. ( 10. ábra ) 

 



 
 

 35  
 
 

10. ábra : Magyarország statisztikai kistérségei (2007) 

 

 
Forrás: KSH, Váti, TEIR 

 

A kistérséghez tartozó húsz településbıl négy sorolható a "kedvezményezett" 

kategóriába és három a magas munkanélküliséget mutatóba. Elmaradott és egyben 

magas munkanélküliségő település egyetlenegy található itt.  

  A bajai kistérség a Bács-Kiskun megye tíz kistérségének egyike. Területe 1191 km2, a 

második legnagyobb a megyében, s ugyanez a sorrendi pozíciója népessége számát 

tekintve (76979 lélek)(Népszámlálás 2001). (12.ábra) Településeinek száma 20, 

amelybıl egy város és 19 község. Területfejlesztési szempontból kedvezményezett 

települések száma (7/2003. Korm. rendelet szerint) 4, társadalmi-gazdasági szempontból 

elmaradott település: 4 , országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel 

sújtott település: 3, leghátrányosabb kistérséghez nem tartozó leghátrányosabb helyzető 

település: 3 . 
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12. ábra: A Bajai kistérség települései 

 

 
Forrás: MEH 

 

  A kistérség Bács-Kiskun megye Alsó-Duna völgyi falvait és felsı-bácskai 

településeinek egy részét foglalja magában. Az itt élık szerencsésnek mondhatják 

magukat, mert Baja a sajátosan "kétpólusú" megye második legnagyobb városa, 

amelynek kisugárzása a 19 település határán túl is érezhetı. Ez különösen a bácsalmási 

és jánoshalmi kistérség lakói számára fontos, hiszen egyelıre a két fiatal város egyike 

sem tudja ellátni maradéktalanul a központi funkciókat. A kistérség központja Baja. A 

kistérségi határok nagy vonalakban az egykori járáshatárokat követik. A kivételek: 

Dunafalva, amely Baranya megyébıl csatlakozott és Rém, amely a kiskunhalasi járás 
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része volt. Az említett szomszédos kistérségek falvai ugyancsak a bajai, és halasi 

járáshoz tartoztak. 

  Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt található a Dél-Alföld egyetlen Duna-

hídja, amely utat nyit Dunántúl felé. Az 55. sz. fıút Szegeddel, az 51. és 54. sz. fıút 

pedig a fıvárossal és a megyeszékhellyel teremt összeköttetést. A kistérség falvainak 

közel fele azonban csak alsóbbrendő utakon - nemegyszer kerülıvel - közelíthetı meg. 

Ez annál is inkább probléma, mert a transzverzális vasútvonalak hiánya éppen ezt a 

vidéket sújtja leginkább: Baján kívül csak Bácsbokodnak van vasútállomása, s ezek is 

csupán egy szárnyvonal részei. A hercegszántói határátkelıhely forgalma nem éri el a 

tompait és a dunai hajózás lehetıségei sincsenek kellıképpen kihasználva. 

A mai kistérség területén hajdan volt uradalmi falvakat (Bátmonostor, Gara, 

Felsıszentiván, Vaskút) és pusztákat (Rém) egyaránt találunk. Többségük zárt település; 

jelentısebb arányú - 5%-ot meghaladó - külterületi népességgel csupán Érsekhalma, 

Hercegszántó és Bácsborsód rendelkezik. A községgé alakítások nem befolyásolták 

lényegesen a településszerkezetet: egyedül a kicsiny Bácsszentgyörgy, valamint 

Dunafalva önállósult ily módon. A Bajai statisztikai kistérség 20 települése jellemzıen 

2-3 ezres lélekszámú, a 3.500-as lélekszámot csupán Sükösd és Vaskút haladja meg, 

Bácsszentgyörgy és Érsekhalma népessége ugyanakkor az ezer fıt sem éri el.. Ebbıl a 

sorból Baja város emelkedik ki 38 ezres lakosságával.  Ugyancsak nagy a hasonlóság a 

társadalmi viszonyokban, a több nemzetiségő – magyar, székely, német, bunyevác, szerb 

lakosság múlt századi zaklatott történelmében, vallási, kulturális hagyományaiban. E 

tipikusan ”vidéki térség” átlagos népsőrősége 37 fõ/km2, lakossága elöregedı és 

jellemzı az elvándorlás. E periférikus vidék négy települése közvetlen határ menti, 

egyikük a megye legkisebb lélekszámú (207 fõ) községe, mely zsáktelepülés is. A 

hátsági területekre települt községek a jellegzetes nagy területen fekvı, szabályos 

rendben települt alföldi településképet mutatják. Széles utcák, nagy területő építési 

telkek, gazdálkodásra is alkalmas kertek találhatók.A kistérség központja, és egyetlen 

városa Baja már a 15. században mezıváros, vásárral és bizonyos önigazgatással, 

autonómiával. A török alatt nahije2 központ. 1696-ban kapott új szabadalomlevelet a 

királytól. Bács megye 1802-ben egyesült Bodrog megyével. (Bács-Bodrog székhelye 

Zombor lett.) 1849 novemberében az abszolutizmus Bács-Bodrog egészét az új 

                                                 
2 A legkisebb török közigazgatási terület neve(község) 
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közigazgatási egység, a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság részévé tette. A kiegyezés 

után Baja 1873-tól törvényhatósági jogú város. 1922-tıl a csonka Bács-Bodrog megye 

székhelye. 1941-ben - a teljes Bácska visszacsatolásakor - ismét Zombor a 

megyeszékhely. 1945-1949 közt újra Baja a megyeszékhely (Dél-Bácska ismét 

Jugoszláviához került), majd 1950-tıl kialakítják az új, hatalmas megyét, Bács-Kiskunt, 

Kecskemét székhellyel. Baja járási székhely lett.(13.ábra)  

 

13. ábra: Bács-Bodrog vármegye térképe (1913.) 

 
Forrás: www.wikipedia.hu 

  Térkapcsolatok szempontjából Baja - mint pozícióját javító középváros - a legfejlettebb 

kistérségi centrumok egyike, s ez vidékére is kedvezı hatással van. Ma már nemcsak 

kereskedelmi, hanem felsıoktatási és ipari központ is. Térszerkezeti helyzete ugyancsak 

kedvezı, hiszen középponti fekvésének köszönhetıen - Dunafalvát kivéve – a kistérség 
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valamennyi településérıl viszonylag könnyen megközelíthetı. Területi kapcsolatai, 

vonzása a kistérség  határain messze túlnyúlik és a megye teljes bácskai részére kiterjed.  

 

5.3. A Baja gazdasági súlyának változásai az elmúlt századoktól 

napjainkig 

 

  Kisrégiónk székvárosát fekvése, a vízi kereskedelem tette naggyá és gazdaggá, 

jelentıs, nagy térség piacközpontjává. A bajai rév már a kora középkorban ismert.Mint a 

térség legjelentısebb települése – és egyben egyetlen városa – Baja, már a 15. században 

mezıváros, iparosait is ismerjük, a terület foglalkoztatására e város adataiból tudunk 

következtetni. Már ebben a korai idıszakban megalakultak céheik. A hódoltság után, 

amikor térségünk jórészt puszta volt, 1699-ban, a már lakott 47 Bács megyei községben 

298 iparos élt, s ebbıl 199 Baján (Zomborban 31, Újvidéken 13), ami városunk 

jelentıségére utal a korabeli munkamegosztásban. A Rákóczi-kor után, a 

megfogyatkozott népesség idején, 1720-ban 56 iparost írtak össze akkor, amikor 

Zomborban csak 19-et. Baján a 18. század elején sorra alakultak a céhek: az elsı volt a 

csizmadiáké, majd következett a szőcsöké és szabóké, azután a takácsoké, majd a 

kötélverıké. Dolgoztak a városban kádárok, szappanosok, tímárok, kımővesek, 

kerékgyártók, molnárok, gombkötık és más iparosok is. 1828-ban Baján 555 mes-

terembert írtak össze, ami a népesség négy százalékát tette ki. A város körzetében 

további 1649 iparos mőködött. Baján 55, a környezı településeken 43 mesterség volt 

jelen. 

  A 18. század vége, a 19. század elsı kétharmada – a dunai gızhajózás következtében - 

a bajai kereskedelem fénykora.(Rapcsányi, 1934) A délvidéki gabonakereskedelem 

centruma lett a város, ahol szinte minden megyebeli, sıt számos távolabbi településnek 

külön raktára üzemelt. Vásárok idején a Sugovicán ötven-hatvan hajó és számos 

dereglye horgonyzott. Évente egymillió pozsonyi mérı gabona indult innen Pest, Gyır 

és Bécs felé. Az 1802-ben befejezett és hajózhatóvá tett Ferenc-csatorna tovább 

erısítette Baja pozícióit. Egyre több városi szerepkört betölteni képes piacközpont lett 

belıle. Baján 1890 táján összesen 1117 vállalkozás (beleértve a kismestereket is) 

mőködött, közöttük egy 25 fıs gazdasági gépgyár, egy 27 fıs szeszgyár és egy 21 fıs 

szálloda. Ugyanekkor Szabadkán már 2670, Újvidéken 1484, Zomborban 1293 
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vállalkozás mőködött, Baja tehát a 19. század közepéhez hasonlítva helyzetét veszített 

súlyából. Baja hanyatlása a XIX. századi vasútépítések következtében kezdıdött. Az 

újonnan épülı vasúti fıvonalak elkerülték a várost és a térséget. 1879-ben a vasút 

építéséért eljáró kalocsai, bajai, zombori, apatini küldöttek és az 1883.évi – közlekedési 

miniszterhez benyújtott - kérvény kudarcot vallott, így a fıvonal Budapest – Szabadka 

között épült meg, amelyet 1885-ben át is adtak a forgalomnak. (Rapcsányi,1934) tíz 

évvel késıbb, 1895-ben épült meg a Baja-Zombor-Újvidék szárnyvonal, amely már nem 

tudta visszaadni Bajának az idıközben fıvonalak mentén kiépülı gazdasági központok 

által elhódított szerepet. Trianon számos piaci kapcsolatot elvágott, forgalmas utakat tett 

zsákutcává, de a jelentıs létszámú iparos, kereskedı és értelmiségi rétegek nem adták 

fel, s a város hamarosan stabilizálta piacközponti és intézményi centrum szerepét.  

  A II világháború utáni szocialista rendszer a jugoszláv határ menti területeket jóformán 

erıddé tette: Titó (a "láncos kutya") elszigetelése úgyszólván a lövészárokrendszerrel 

volt egyenlı errefelé. Ahogy a vasmő nem Mohácson, hanem Dunaújvárosban létesült, 

úgy más beruházások is elkerülték a határzónát, s így elmaradtak az infrastrukturális 

fejlesztések. Az 1960-as évek közepétıl gépipari beruházásokra is sor került, az 1970-

80-as években a száznegyvenezer kistermelı zömét már termelési rendszerek 

integrálták. Az 1970-80-as években több ezer ipari munkahely létesült Baján úgy, hogy 

ezek az üzemek jórészt budapesti vállalatok leányvállalatai voltak. A 70-80-as évek 

legnagyobb foglalkoztatói: Finomposztó Vállalat 2000-2200 fıvel, Kismotor és Gépgyár 

1500 fı fölötti foglalkoztatottal, Bácshús Vállalat 1200-1300 fıvel, a Ganz bajai üzeme 

1100-1200 fıvel, a BÉFA 5-600 fıvel, a NETT Konfekció Gyár 7-800 fıvel, a Hőtıház 

4-500 fıvel, az EVIG 3-400 fıvel, a BLÉVISZ 7-800 fıvel, a FOKA Hajógyár 350-400 

fıvel, Háziipari Szövetkezet 3-400 fıvel, a Bácska Sütıipari Vállalat 3-400 fıvel. 

Megemlítendı még a Bajai Mezıgazdasági Kombinát, mint a térség legnagyobb 

mezıgazdasági üzeme, amely több ágazatában és telephelyén 2000-2200 fıt, a Bács-

Volán vállalat 2-250 fıt, a Baja és Vidéke ÁFÉSZ 350 fıt, a Bácskai Gabonaforgalmi 

Vállalat 200, a Gemenci Erdészet 4-500 fıt foglalkoztatott. A kistérség településeinek 

legnagyobb foglalkoztatói a helyi TSZ-ek voltak, amelyek melléküzemágaikban ipari 

bedolgozó tevékenységet is folytattak. Néhány településen találkozhattunk a 

mezıgazdaságtól eltérı tevékenységgel is. Érsekhalmán és Sükösdön mőködött a 

Hosszúhegyi Mezıgazdasági Kombinát, Vaskúton mőködött a Bajai Mezıgazdasági 
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Kombinát borászati üzeme, Sükösdön a kalocsai KAGE paprikafeldolgozó üzeme, 

Csátalján a Ganz egy kihelyezett üzemcsarnoka, Bácsbokodon a Tejüzem. Mátéházán 

Bácsbokodon, Csátalján és Garán a Bajai Mezıgazdasági Kombinát telephelyei 

mőködtek. Természetesen a közigazgatásban, közoktatásban, egészségügyi és szociális 

ágazatban is jelenıs számú munkaerıt foglalkoztattak mind a kistérség településein 

mind Baja városában. A Baján foglalkoztatottak jelentıs része a kistérség településeibıl 

ingázott naponta, mivel a települési munkalehetıségek korlátozottak voltak. Ezek az 

üzemek 1990 után felszámolásra kerültek vagy a privatizáció után jelentısen átalakultak. 

A magyarországi száz legnagyobb üzemébıl Baján és környékén volt található a Bácska 

Agráripari Rt., az Elektro-Computer Rt., a Bácsker, a Reáltransz Kft., a Bács-Volán Rt., 

a Baja és Vidéke ÁFÉSZ, a Bácskai Gabonaforgalmi Kft. Baján, a Rémi Keverı Kft., és 

a Hercegszántói Herz Kft. A Dél-Alföld tizenöt, a foglalkoztatottak számát tekintve 

legnagyobb vállalkozásából a harmadik a bajai Duna Kötöttárugyár (2003-ban 

megszőnt), és ötödik a Gemenci Erdı- és Vadgazdaság az árbevételt tekintve 

ugyanakkor az iparban nem volt az elsı tizenötben bajai cég. A mezıgazdaságban 

viszont második a Gemenci Erdészet. Kezelésében 33 ezer hektár erdı és hetvenezer 

hektár vadászterület van. A gazdaság évente harmincezer köbméter fát értékesít, 

főrészüzeme mőködik Pörbölyön és Dávodon. A harminc kilométer hosszú fıvonallal 

rendelkezı gazdasági vasút zömmel a Duna és a Sió árterén halad, és évi hatvanezer 

látogatót utaztat a remek tájon át, illetve kielégíti az erdészet és vadászat szállítási 

igényeit. 

  A Bajai kistérség településeinek legnagyobb foglalkoztatói – Baját kivéve - jellemzıen 

a helyi termelıszövetkezetek voltak. Azokon a településeken, ahol a II. világháború elıtt 

is jelentısebb kisipar mőködött az államosítás után KTSZ-ekbe tömörültek a 

kisiparosok. A rendszerváltás után a KTSZ-eket jórész felszámolták, az ezredfordulóra a 

Termelıszövetkezetek nagyobb része is megszőnt ezzel együtt a legnagyobb települési 

foglalkoztatók is. Kiemelendı ebbıl a szempontból Nemesnádudvar, ahol a nagyszámú 

német nemzetiségő lakos közül sok iparos volt, fıleg a faiparban jeleskedtek. A háború 

után KTSZ-be tömörültek az iparosok fıleg az asztalos iparág volt a szövetkezet 

húzóága. A kilencvenes évek elején néhány ügyes asztalos magánvállalkozásokat, 

alapított.(pl.:Schumacher István, Délity József,stb.) Ennek a következménye 

napjainkban, hogy a településen fa és bútorgyártással jelenleg több mint ötszázan 
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foglalkoznak, öt nagyobb magánvállalkozásnál, ami a települési munkanélküliséget is 

minimális szinten tartja.  

  A térség igazi traumáját nem is a rendszerváltozást követı átalakulás okozta, hiszen ez 

a folyamat az egész országban nagyjából hasonlóan játszódott. A kilencvenes évek 

autópálya építési koncepcióiban  és az azt követı hanyatlásban szinte megismétlıdött 

egy 100 évvel korábbi gazdaságtörténeti esemény Bajával kapcsolatban. A fejlett 

európai gazdasági térségek elsısorban - mint leggyorsabb és legrugalmasabb szárazföldi 

közlekedési infrastruktura – az ipari és kereskedelmi csomópontokban de nem utolsó 

sorban az autópályák mentén jöttek létre. A rendszerváltás utáni magyar közlekedés – 

ezzel együtt a gazdaság – fejlesztésében is elsı helyet kapott az autópálya építés. A 

kilencvenes években megépült autópályák messze elkerülték a bajai térséget és ezzel 

együtt a kilencvenes évek befektetései is. Várhatóan 2011 körül készül el az M6-os 

autópálya Szekszárd-Pécsi szakasza, amely 15 km-es közelségbe hozza az autópályát 

Bajához. A korábbiakban írtam arról, hogy 1895-ben mire 10 évvel késıbb megépült a 

bajai vasúti szárnyvonal már behozhatatlan elınyre tettek szert a vasút menti térségek. 

Napjainkban mikor sokkal gyorsabb a fejlıdés mint 100 éve, az autópályához 

csatlakozás 15 éves késése behozhatatlan hátrányokhoz vezetett Baja és térsége 

gazdaságára nézve. (14. ábra) 

14. ábra: 2015-re tervezett gyorsforgalmi úthálózat Magyarországon 
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Forrás: GKM 

 

A kistérség északi peremét érinti a – Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban 

jelenleg tervezés alatt lévı, s a tervek szerint 2013-ig megépülı - M9 jelő gyorsforgalmi 

út (Sopron-Nagykanizsa-Szekszárd-Szeged), a transzeurópai kiegészítı elemeként, 2x2 

sávos távlati kiépítésre tervezett nyomvonallal, mely a K-Ny-i kapcsolatok javításához 

járul hozzá. 

 

6. A munkanélküliség a Bajai kistérségben 

 

A munkanélküliség megjelenése a kistérségben hasonló ütemben zajlott, mint 

Magyarország más területein. A magyarországi munkanélküliség megjelenését és 

terjedését illetıen a bajai térség tipikus magyar eset. A bajai térség, mint azt korábban 

említettem mezıgazdasági terület volt. Az 1970-80-as években több ezer ipari 

munkahely létesült Baján. A 90-es évek elsı privatizációs hullámában a nagy bajai 

vállalatok közül a legtöbben megszőntek, vagy kisebb gazdasági társaságokban 

folytatták korábban gazdaságos tevékenységeket, amelyekben az alkalmazottak 

töredékét foglalkoztatták. Ezek közé tartozott a Kismotor és Gépgyár, az EVIG, a NETT 

konfekció gyár, a FOKA Hajógyár, a Bajai Mezıgazdasági Kombinát, a BLÉVISZ 

vállalat. A Finomposztó Vállalatot amerikai érdekeltségő cégcsoport mőködtette tovább 

Duna Kötöttárugyár néven, kb.ezer fıvel csökkentett létszámban, a Ganz bajai üzeme 

Ganz Ansaldo kft részeként, felére csökkentett létszámmal mőködött, a Bácshús vállalat 

többször is gazdát cserélt, aminek következtében szintén felezıdött a létszáma. A BÉFA 

vállalat a kilencvenes évek végére megszőnt, a Bács-Volán Vállalat, a Baja és Vidéke 

ÁFÉSZ, a Gemenci Erdészet napjainkban is mőködik, jóllehet lényegesen kisebb 

létszámot foglalkoztatva. A kistérség településeinek legnagyobb foglalkoztatói a helyi 

TSZ-ek, elıbb melléküzemágaikat késıbb fı tevékenységüket is sorra megszőntették, 

amivel a legnagyobb települési foglalkoztatók szőntek meg. A közigazgatásból, 

közoktatásból, egészségügyi és szociális ágazatból bocsátották el a legkevesebb 

alkalmazottat így váltak a települési önkormányzatok napjainkra a legnagyobb 

foglalkoztatóvá. A Baján foglalkoztatottak jelentıs része a kistérség településeibıl 
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ingázott naponta, így a munkanélküliek elsı és legnagyobb hulláma a kistérség 

településeinek lakóiból kerültek ki. Az interjúk során elhangzott például, hogy csak a 

Mezıgazdasági Kombinát 20-nál több saját autóbuszával szállította dolgozóit a 

településekrıl mőködése fénykorában.  Ennek a folyamatnak a következménye volt, 

hogy 1993 nyarára több mint 6000 fı munkanélkülit regisztrált a Bács-Kiskun Megyei 

Munkaügyi Központ Bajai Kirendeltsége. Ez a növekvı tendencia 1993-ban megállt és a 

területi munkanélküliség folyamatosan mérséklıdött egészen 2002-ig, amikortól újra 

növekszik a munkanélküliek száma és aránya.  A délszláv konfliktus elhúzódása, 

valamint a megfelelı közlekedési infrastruktúra (autóút, autópálya közelsége) hiánya 

miatt 1990-1999-ig a térség gazdasága nem fejlıdött számottevı mértékben,  a 

munkanélküliek száma  az 1993-as több mint 6000 fıs csúcsról 2002. augusztusra  2950 

fıre csökkent. Azt követıen a kistérségi munkanélküliség folyamatosan nı. (15.ábra) 

 

15.ábra: A (KSH) munkanélküliségi ráta alakulása a kistérségben 2002-2007 között 

 

 

Forrás: KSH, KMSR 

 

A munkanélküliség megfordulásának elsı jelei a kistérségben 2001-2002-ben voltak 

tapasztalhatóak. Ugyanebben az idıszakban a Dél-alföldi régió munkanélküliség trendje 

is fordult, 2002-2003-ban pedig az országos munkanélküliségi mutató is emelkedni 

kezdett, amely tendencia 2004 után is folytatódott. A bajai területen ez trend sajnos a 

kutatás lezárásának idıpontjáig romlott, 2008. végére elérve az 1996-os szintet.   

 

 

A Bajai kistérség területi munkanélküliségének megértéséhez nélkülözhetetlen a területi 

munkaerıpiac fıbb területi és strukturális problémáinak azonosítása. Ennek feltárására a 

– eszközként - kistérségi munkaerıpiac swot analízisét használtam. 
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6. A munkanélküliség területi-települési különbségének ábrázolása 

különféle megközelítésben  

A kistérségben zajló munkaerı-piaci változások vizsgálatához elengedhetetlen a 

munkanélküliség megjelenésének és nagyságának, valamint területi különbségeinek 

pontos számbavétele. Ez a fejezet ebbıl a szempontból tárgyalja a témát kiemelt 

figyelemmel a területi különbségek lehetséges legpontosabb ábrázolására.  

  

6.1. A munkanélküliség arányának területi jellegzetességei a 

hagyományos mutatók összehasonlításával  

 

A kistérség munkanélküliségének területi változásaira vonatkozó számszaki vizsgálatát a 

2000 utáni munkanélküliségi adatokból végeztem el. A települési munkanélküliek 

számát az FSZH településsoros adataiból győjtöttem az adott év januári idısorainak 

összehasonlításával. A területi és idıbeli változásokat is ennek megfelelıen 

vizsgáltam.(8. táblázat) 

 

8. táblázat: Települési munkanélküliség a Bajai kistérségben 

 

Nyilvántartott össz. /f ı/ Munkav.korú népes. /f ı/ Települési mutató /%/ 
Település 2001 2004 2008 2001 2004 2008 2001 2004 2008 

Bácsbokod 176 96 123 1869 1999 2034 9.42 4.80 6.05 
Bácsborsód 88 42 59 725 768 768 12.14 5.47 7.68 
Bácsszentgyörgy 12 20 17 106 115 110 11.32 17.39 15.45 
Baja 1462 1576 1922 23341 24488 24678 6.26 6.44 7.79 
Bátmonostor 61 83 116 1002 1098 1136 6.09 7.56 10.21 
Csátalja 90 99 94 990 1053 1045 9.09 9.40 9.00 
Csávoly 111 150 147 1256 1269 1287 8.84 11.82 11.42 
Dávod 111 135 155 1372 1431 1407 8.09 9.43 11.02 
Dunafalva 68 82 84 610 631 600 11.15 13.00 14.00 
Érsekcsanád 130 148 162 1691 1830 1896 7.69 8.09 8.54 
Érsekhalma 34 32 41 468 484 450 7.26 6.61 9.11 
Felsıszentiván 64 97 113 1140 1231 1249 5.61 7.88 9.05 
Gara 190 126 176 1614 1624 1644 11.77 7.76 10.71 
Hercegszántó 107 125 130 1361 1392 1349 7.86 8.98 9.64 
Nagybaracska 120 106 114 1416 1483 1548 8.47 7.15 7.36 
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Nemesnádudvar 97 59 89 1217 1264 1309 7.97 4.67 6.80 
Rém 68 109 116 839 883 910 8.10 12.34 12.75 
Sükösd 202 211 281 2472 2584 2654 8.17 8.17 10.59 
Szeremle 95 91 137 954 985 1035 9.96 9.24 13.24 
Vaskút 200 154 219 2164 2305 2343 9.24 6.68 9.35 

Összesen 3486 3541 4295 46607 48917 49452 7,47 7,23 8,68 
 

Forrás: FSZH, *január havi településsoros munkanélküliségi adatok 

 

A nyilvántartott munkanélküliek száma – amint az a három idısorból látható – a vizsgált 

idıszakban kistérségi szinten 20%-kal növekedett.  

Az adatokból megállapítható, hogy közel sem volt ez igaz minden településen. A terület 

egyes településein ez a növekedés jóval átlag feletti, más településeken ugyanebben az 

idıszakban csökkenés figyelhetı meg. A települések munkaképes korú népessége is 

növekedett az adott idıszakban. Dávod, Dunafalva, Érsekhalma, Hercegszántó 

települések tekintetében ez csökkenést jelentett, a többi településen növekménnyel 

találkozhatunk. Ez az adat nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy a térségbe elsısorban a 

munkaképes korú lakosság körébıl kerülnek beköltözık illetve a rendszerváltozás körüli 

években növekedett születések száma, így a vizsgált idıszakban növekedhetett az aktív 

korúak száma. A terület vándorlási egyenlegét tekintve mindkét lehetıség 

elképzelhetı.(38.ábra) 

 

 

38. ábra: a Bajai kistérség, Bács-Kiskun megye és a Dél-alföldi régió vándorlási 

egyenlege 

 



 
 

 47  
 
 

 

 

Forrás: KSH TSTAR 

Mindezzel együtt a kistérség területén összességében nagyobb arányban nıtt a 

munkanélküliek száma, mint az aktív korúaké. A települési munkanélküliek aránya tehát 

2001-2008 között átlagosan növekedett a térségben.(39.ábra) 

 

39.ábra: A települési munkanélküliségi mutatók változása 2001-2008. évben 
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Forrás: FSZH adatai alapján saját szerkesztés 

 

Megfigyelhetı a területen egy kelet-nyugati, egy Duna menti és egy határmenti 

munkanélküliségi növekedési- tengely. Fontos megemlíteni, hogy 2008-ra a 14 növekvı 

munkanélküliségi mutatójú települések közül 8 fıútvonalak mentén fekszik. A 

munkanélküliség növekedése a kistérség központjában, Baján is megfigyelhetı.  

 A kistérség romló helyzető települései között jelentıs gazdasági különbségek vannak (a 

két szélsı rátaérték között közel 8 százalékpontnyi különbség van a munkanélküliséget 

település szinten kifejezı területi mutató tekintetében). A legnagyobb 

munkanélküliséggel a kistérség földrajzi perifériáján a Duna és a határ mentén 

(Dunafalva, Bácsszentgyörgy, Szeremle) küszködnek az emberek. (40.ábra)  
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40. ábra: A Bajai kistérség településeinek munkanélküliségi mutatói 2008.januárban. 

 

 

 
Forrás: FSZH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A 2008 év eleji települési mutatói tekintetében megfigyelhetı, hogy Bajától távolodva 

általában magasabb a munkanélküliek aránya. A kistérség települései közül 

Nemesnádudvaron volt a legkisebb, míg Bácsszentgyörgyön, Dunafalván, Szeremlén és 

Rémen a legnagyobb a települési munkanélküliségi mutató. Mind a négy település a 

kistérség határán van, rossz közúti kapcsolattal, amelyekbıl kettı (Bácsszentgyörgy, 

Rém) zsáktelepülés. 
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6.2. A területi munkanélküliség ábrázolása a mély munkanélküliségi 

mutatóval 

 

 A munkanélküliség területi különbségeinek pontos meghatározása rendkívül fontos a 

munkanélküliség felszámolására fordított pénzeszközök felhasználásakor. Az 

Országgyőlés az 1991. évi IV. törvénnyel létrehozta a munkaügyi központokat, 

amelyeknek egyik fı feladata – a közvetítés és munkanélküli ellátások megállapítása 

mellett - a munkanélküliség hátrányos következményeinek felszámolása és területi 

problémáinak kezelése. Erre a célra a decentralizált foglalkoztatási alap által 

finanszírozott, ún. aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök állnak rendelkezésükre. E 

támogatásoknak jogszabályokban rögzített kedvezményezettjei a munkaerıpiac 

hátrányos helyzető rétegei: úgymint a pályakezdık, a szakképzetlenek, a tartós 

munkanélküliek, az idısebb korosztályok, a megváltozott munkaképességő 

munkanélküliek. A foglalkoztatás politikai aktív eszközök akkor mőködnek hatékonyan 

a területi, települési munkanélküliség csökkentésére és kiegyenlítésére, ha pontosan 

ismerjük egy-egy térség munkanélküliségének valódi nagyságát. A munkanélküliség 

területi különbségeit a – különféle metodikájú - területi munkanélküliségi mutatóval, 

munkanélküliségi rátával fejezi ki a szakirodalom. A jelenleg használt területi 

munkanélküliségi mutatók közös jellemzıje, hogy egy-egy terület aktív népességéhez 

viszonyítva – horizontálisan - fejezik ki a munkanélküliség arányát. Ez azt jelenti, hogy 

a munkanélküliségi mutatók képzésénél a munkanélküliek számát arányosítják egy 

bizonyos területen az aktív korúakhoz, vagy aktív népességhez, aminek következtében 

%-os mutatószámokat rendelnek egy-egy területhez. Ennek nagy elınye, hogy rendkívül 

egyszerően összehasonlíthatók - ilyen szempontból - az adott térségek. Ez a mutató 

azonban csak „horizontális” összehasonlításra alkalmas, mivel ezáltal „csak” a 

területeken lévı munkanélküliek aránya hasonlítható össze, a területen jelen lévı 

munkanélküliségnek a mélységét nem tükrözi. Egy szemléletes hasonlattal pl. ha a 

tavaknak csak a felszín méretét ismernénk - a mélységét nem - ki tudná pontosan 

megmondani mennyi halat telepíthetünk beléjük, ha egyforma halsőrőséget szeretnénk 

elérni? Egy országos példával szeretném szemléltetni mennyire nem fejezi ki a 

munkanélküliségi mutató a területi munkanélküliség súlyosságának eltéréseit. (41.ábra, 

9.táblázat) 
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41. ábra: A rendszeres szociális segélyben részesülık száma 2008 dec. régiónként 
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Forrás:FSZH 

 

9. táblázat: 2008. 9.havi munkanélküliségi  adatok régiókra bontva (15 - 64 
korosztály) 

 

régió  Mnk.ráta  

Dél-Alföld 9.34 % 

Dél-Dunántúl 9.64 % 

Észak-Alföld 12.06 % 

Észak-Magyarország 12.39 % 

Közép-Dunántúl 5.87 % 

Közép-Magyarország 4.66 % 

Nyugat-Dunántúl 5.49 % 

Összesen 7.83 % 
 

Forrás:KSH,KMSR rendszer 
 

A rendszeres szociális segélyre általában azok jogosultak, akik kimerítették az 

álláskeresési ellátásukat, vagy legalább 12 hónapja regisztrált álláskeresık és egyéb 

szociális, jövedelmi feltételeik fennállnak. Tehát általában a munkanélküliség tartósságát 

is kifejezi számuk az adott területen. A fenti ábrán látható, hogy a Nyugat-Dunántúl és 

az Ászak-Alföld között ebben a tekintetben kilencszeres a különbség, még a KSH 
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munkanélküliségi rátái (9.táblázat) ugyanezen területek munkanélküliségi között „alig” 

kétszeres. 

 Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy lehet-e olyan mutatókat képezni, amelyek a 

települési- területi munkanélküliség mélységei közti különbségeket is képesek 

érzékeltetni. A munkanélküliség mélységének meghatározására a módszertani részben 

leírtak szerint jártam el.  Feltételezésem szerint a munkanélküliek különféle 

hátrányainak meghatározásával és súlyozásával olyan, széles körben használható, 

mélységi munkanélküliségi mutató képezhetı, amely a horizontális ábrázolás mellet 

mélységében is megmutatja a munkanélküliség nagyságát. Ennek szükségességét a tartós 

munkanélküliek változásának kistérségi példája remekül szemlélteti. A munkaügyi 

szakemberek körében elfogadott, hogy a munkanélküliség idejének hossza (tartóssága) 

egyre rontja az egyének elhelyezkedési esélyeit.  

A Bajai kistérségben 2001-2008 között közel 50%-kal nıtt a tartós munkanélküliek 

aránya, ami önmagában megváltoztatja a munkanélküliség minıségérıl alkotott területi 

képet, miközben a munkanélküliek települési száma nem ebben az arányban változott.   

(42.ábra) 
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42.ábra: A tartós munkanélküliek változása a Bajai kistérség településin  2001-2008 

között  

 

 
Forrás: FSZH településsoros munkanélküliségi adataiból saját szerkesztés. 

 

A térképen jól látható, hogy ennek a tényezınek a változása is mennyire eltérı és 

mozaikos, amely egy adott kistérség munkanélküliségének értékelésében.  

 A Bajai kistérség településeinek munkanélküliségén keresztül vizsgáltam az új, „mély 

munkanélküli mutató”(MMM) települési különbségeit összevetve a hagyományos 

területi mutató értékeivel. Ennek eredményeit hivatott ez a fejezet bemutatni.  A 

módszertani részben leírtak segítségével az összes kistérségi település - 2008. januári - 

adataiból egy-egy települési és egy-egy települési mély munkanélküliségi mutatót 

számoltam, amelybıl a mély munkanélküliségi mutatót az összehasonlíthatóság miatt 

konvertáltam a területi mutató értékének megfelelıen. (10.táblázat)  
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 10.táblázat: A települési mutató és a települési mély munkanélküliségi mutató 

összehasonlítása. 

 

Tel.mut.  
MMM 
mut. Eltérés 

 Település    
Bácsbokod 6,0 8,7     2,7 
Bácsborsód 7,6 7,1    -0,5 
Bácsszentgyörgy 15,4 9,4 -6 
Baja 7,7 9,2    1,5 
Bátmonostor 10,2 8,3   -1,9 
Csátalja 9 9,2    0,2 
Csávoly 11,4 10,8   - 0,6 
Dávod 11,0 9,9    -1,1 
Dunafalva 14 10,8    -3,2 
Érsekcsanád 8,5 10,6     2,1 
Érsekhalma 9,1 12,4     3,3 
Felsıszentiván 9,0 9,2     0,2 
Gara 10,7 11,5     0,8 
Hercegszántó 9,6 10,3     0,7 
Nagybaracska 7,3 8,7     1,4 
Nemesnádudvar 6,8 7,4     0,6 
Rém 12,7 9,9    -2,6 
Sükösd 10,6 11,3     0,7 
Szeremle 13,2 10,1    -3,1 
Vaskút 9,3 8,9    -0,4 

 
Forrás: FSZH településsoros adatok, DaRMK adataiból számított MMM. 

 
A két adatsort összehasonlítva láthatjuk, hogy a kistérségi települések 

munkanélküliségének kétféle megközelítéső mutatója lényegesen eltér. Ez a térben 

szemléltetve a kétféle mutatóval készített térképekbıl is jól látható. (43. ábra)  
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43. ábra: A területi munkanélküliek arányának (bal) és a mély munkanélküli mutatónak 
(jobb)  területi eltérései. 

 
 

Forrás: FSZH településsoros adatok, DaRMK adataiból számított MMM. 

 

 
A hagyományos - ÁFSZ településsoros – települési munkanélküliségi (relatív) mutatók 

(bal) szerint ugyan a legrosszabb munkanélküliségi (legmagasabb arány) helyzet Rém, 

Bácsszentgyörgy, Dunafalva, Szeremle településeken volt a vizsgált idıszakban, a 

települési munkanélküliség mélysége alapján Érsekhalma, Érsekcsanád, Csávoly, Gara, 

Hercegszántó és Dunafalva a legrosszabb mutatójú települések. Ebben az 

összehasonlításban egyedül Dunafalván egyezik meg mindkét mutató súlya, tehát 

elmondható hogy e településen a legnagyobb a munkanélküliség gondja a többi ekében 

vitatható. A legjobb helyzető mutatók pedig Bácsborsodon és Nemesnádudvaron 

egyeznek, ami alapján ez a két – munkanélküliség szempontjából - legkedvezıbb 

települése a kistérségnek.  

A két módszer együttes használatának szükségességére nagyon tanulságos példa négy 

közel azonos munkanélküli arányú település munkanélküliségének horizontális, és 

vertikális ábrázolása. Az új módszerrel számított mélységi mutató (MMM) ugyanazon a 

négy településen  meglepı módon egészen jelentıs különbségeket mutatott.(44.ábra)  
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Egyforma területi mutatójú települések, különbözı „mélységi mutatója”. 

 

 
Forrás: ÁFSZ adatok alapján saját szerkesztés. 

 

 

6.3. A munkanélküliség területi különbségeinek változása a horizontális 

és vertikális mutatók együttes alkalmazásával 

 
A két (horizontális,vertikális) mutatóval a munkanélküliségi helyzetet vizsgálva eltérı 

képet kaptam. Megítélésem szerint a valódi települési munkanélküliséget, a települési 

összesített mutatóval (TÖM), határozhatjuk meg pontosan. Ezt a hagyományos települési 

mutató (TMM), illetve a munkanélküliség „mélységét” vertikálisan ábrázoló számunk az 

(MMM) szorzatából képeztem.(45.ábra)  

45. ábra: FSZH hagyományos településsoros munkanélküliség (jobb) térképének, és a 

mély munkanélküliséget is figyelembe vevı települési összetett mutató (TÖM) (bal) 

térképének összehasonlítása. 
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Forrás: FSZH településsoros adatok és DaRMK adatok alapján - MMM számítással - saját szerkesztés. 

 

A települési összesített mutató (TÖM) területi modellezésének eredményeként 

megállapítható,hogy Sükösd,  Csávoly, Gara, Baja,Hercegszántó,tekintetében súlyosabb 

a helyzet, mint amit  települési mutatók jeleznek. Bátmonostor, Szeremle esetében a 

települési munkanélküliség kisebb. A TÖM térkép települési összehasonlításból látható, 

hogy van egy a Duna menti tengely, egy a Szerb határ mentén lévı tengely és egy 

„homokhátsági” tengely, ahol a települések munkanélkülisége nagyobb a kistérségi 

átlagnál.  

Ha a települési mutató alapján sorrendbe állítjuk a kistérség településeit - amely a 

beavatkozások prioritási sorrendje is lehetne -, érdemes a települések mélységi, és 

összesített mutatóval ábrázolt sorrendjét is ábrázolnunk. 

Látható, hogy a munkanélküliség kezelésére használt eddigi számok félrevezetık, a 

települési munkanélküliség eddigi sorrendje – súlyosságot is vizsgálva -, lényegesen 

megváltozik (46. ábra)  
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46.ábra: Munkanélküliség probléma szerinti sorrendek a hagyományos települési, 

mélységi, és összesített mutatókkal. 
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Forrás: Saját szerkesztés, bajai kirendeltség és az FSZH adatai alapján 

  

Akkor érthetı meg a mélységi számítások jelentısége, ha a Bajai kistérségre vonatkozó 

eddigi területi mutató és a területi mutatót mélységi mutatóval korrigált új 

mutatószámok, a települési összetett munkanélküliségi mutatók (TÖM) sorrendjét 

összevetjük a DaRMK Bajai Kirendeltségének egy munkanélkülire számított, települési 

közhasznú foglalkoztatásra fordított támogatásainak 2007. évi sorrendjével. A 

közhasznú támogatás - mint aktív munkaerı-piaci eszköz – azért érdemes összevetni a 

települési munkanélküliségi mutatókkal, mert a DaRMK Bajai Kirendeltsége – 

hasonlóan az ország többi kirendeltségéhez – ezt az eszközt használják elsısorban a 

települési munkanélküliség enyhítésére a vizsgált idıszakban. A települési 

munkanélküliségi adatok sorrendjének és az egy fıre jutó közhasznú támogatások 

települési sorrendjének összehasonlításakor megfigyelhetı, hogy a települési 

beavatkozások nem állnak arányban a települések munkanélküliségének nagyságával, 

nem szolgálják megfelelıen a területi egyenlıtlenségek felszámolását. A helyes 

beavatkozás ezekben az esetekben az lett volna, ha a támogatások nagysága arányban 
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lenne a települési összesített munkanélküliségi mutatóval (TÖM) a két értéket jelzı 

vonal párhuzamosan haladna. (47.ábra) 

 

 

 

47.ábra: települési munkanélküliség és  2007. évi közhasznú támogatás intenzitás 

sorrendjei 
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Forrás: Saját szerkesztés a DaRMK Bajai Kirendeltség adatai alapján. 

 
A Bajai kistérség települési munkanélküliségi adataiból képzett mutatók 

összehasonlítása megerısítette azt a föltevésemet, hogy a munkanélküliség területi 

különbségeinek ábrázolására használt jelenlegi mutatóink nem elégségesek, sıt az új 

megközelítéssel képzett mutatók által a települési sorrend is lényegesen megváltozott. 

Ezek az értékek területi összehasonlításra és a munkaerı-piaci beavatkozások 

mértékének megállapítására kevésbé alkalmasak. Tanulmányomban arra a lehetıségre 

szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy a települési munkanélküliség mélységei 

(struktúrái) közötti is jelentıs különbségek vannak, amelyek nem elhanyagolhatók és 

mérhetık. Amint azt feltételeztük egyforma területi mutatójú települések 
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összehasonlításánál kiderült, hogy a munkanélküliség mélységét is vizsgálva nagyon 

eltérı a helyzetük A felvázolt módszer számaiból látható hogy ez a dimenzió erıteljes 

módon differenciálja a településeket, megváltoztatja a probléma sorrendet az eddigi 

munkanélküliségi mutató alkalmazásához képest. A komponensek súlyát és számítási 

módszereimet (pl. kistérségi átlaghoz viszonyított eltérés mértékei), valamint nagyobb 

minta alapján természetesen lehetne még korrigálni, de abban az esetben is a mutatónak 

egy mélységében  is összehasonlítható vetületét kapnánk. Ha a Dél-alföldi Munkaügyi 

Központ rendelkezésére álló pénzügyi források igazságosabb allokációját, és a települési 

hátrányok kiegyenlítését szeretnénk elérni, a hagyományos eszközeinkkel, 

mindenképpen érdemes lenne a mély munkanélküliségi mutatót is felhasználni. 

Meggyızıdésem, hogy a kistérségekben, megyékben, régiókban a területi 

munkanélküliség ilyen szempontú (MMM) vizsgálata hasonló eredménnyel járna, ami 

felvetné a decentralizált források, területi leosztásának újragondolását is. 

 

 

7. A kistérségi foglalkoztatásra gyakorolt hatások 

A kistérségi munkaerıpiac sajátosságait vizsgálva kiemelkedı szerep jut a 

foglalkoztatók     

 

7.1. A kistérség fıbb foglalkoztatói a nemzetgazdasági ágak szerint  

 

  A területi munkaerıpiacának vizsgálata során kiemelkedı szerep jut a fıbb 

nemzetgazdasági ágak súlyának.  

  A Bajai kistérség mezıgazdaságát jellemzı korábbi üzemi szerkezet mára nagyban 

megváltozott: a kizárólag mezıgazdaságból élı magángazdaságok mellett jelentıs a 

mezıgazdasággal kiegészítı tevékenység gyanánt foglalkozó termelık száma. A korábbi 

téeszek helyén megalakult új típusú szövetkezetek, illetve vállalkozások általában bérelt 

területeken gazdálkodnak.  

  A Bajai kistérség iparának legfontosabb eleme a helyi mezıgazdaságra épülı 

feldolgozóipar és élelmiszeripar. A térségi mezıgazdaság által termelt alapanyagok 

közül a gabonafélék, a zöldségfélék, a különféle gyümölcsök és a szılı feldolgozása 
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jelentıs. A gabonafélék humán és takarmányozási célú feldolgozására megfelelı 

kapacitással rendelkezik a kistérség. Helyben kisebb feldolgozói kapacitással, viszont 

nagyobb feldolgozottsági szintet produkálva Baján mőködtet telephelyet a Pick Szeged 

Rt. (amely a bajai Bácshús Rt és a pécsi Möbiusz Rt összeolvadásával létre jött Délhús 

RT.). A Pick Szeged Rt. bajai telephelyén található az ország egyik legmodernebb 

csomagolóüzeme és logisztikai raktára, amely napi 170 tonna termék kezelésére 

alkalmas. A hagyományos és durumliszt elıállítása is jelentıs méretekben folyik a 

kistérségben. E tekintetben a térség egyik meghatározó vállalkozása a Diamant 

International Malom Kft, amely a malomipari termékek feldolgozásán kívül jelentıs 

integrátori, termeltetési tevékenységet is végez.  

  A kistérségben jelen van a hőtıipar, amely a gyökérzöldségek, szántóföldi 

zöldségfélék, csemegekukorica és különbözı gyümölcsfélék gyorsfagyasztással történı 

feldolgozását végzi. Nagy kapacitású hőtıházat mőködtet Baján a Globus Rt. A 

gyümölcsfeldolgozás másik fontos módja az ivólégyártás, amelyet a külföldi piacokra is 

termelı érsekhalmi Elma Rt tevékenysége fémjelez. A szántóföldi zöldségfélék közül a 

főszerpaprika hagyományos feldolgozását valósítja meg a sükösdi székhelyő Házi Piros 

Paprika Kft., míg konzerválási tevékenységet végez például a szintén e településen 

mőködı KAGE Rt. Az olajos magvak feldolgozásával foglalkozó, országos hírő Mogyi 

Kft. székhelye is a kistérségben, Csávolyon található. 

  A kistérség feldolgozóiparában nagy jelentıséggel bírnak a helyi borászati üzemek, 

mint például a bajai székhelyő Koch-Vin Kft, az érsekcsanádi Sümegi és Társa borászat. 

A térség élelmiszeriparában egyenletes elhelyezkedéső a sütıipar a nagyobb 

településeken szinte mindenütt van sütöde, ahonnan a kenyérellátás a közvetlen környék 

számára biztosítható. A legjelentısebb ilyen jellegő tevékenységet végzı vállalkozás a 

kistérségben a Bácska Sütı- és Édesipari Kft. A Bajai kistérség feldolgozóiparának 

fontos egyedisége, hogy itt mőködik vaskúti székhellyel, illetve bajai üzemekkel az 

ország legjelentısebb nyúltermelési integrátora és feldolgozója, a Bácska Agrár-Ipari Rt. 

  Fontos eleme a kistérség iparának a fa- és bútoripar is. A leépített állami vállalatok 

helyén és mellett számos jól mőködı, kisebb bútorokat, ajtót, ablakot gyártó vállalkozás 

alakult, mint például a Bajai Borovi Kft, illetve a nemesnádudvari Délity Bútor Rt. és 

Schumacher István épületasztalos vállalkozása, vagy a vaskúti Fenster-X Faipari Kft.  A 

térségben korábban jelentıs textilipar és gépipar jelentıs visszaesésen, átalakuláson 
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ment keresztül, a nagyobb gépipari vállalkozások közül mára a Ganz Transelektro 

Közlekedési Rt. maradt meg, új vállalkozásként nıtt ki az Axiál kft, amely elsısorban 

mezıgazdasági gépkereskedelemmel foglalkozik, a textilipari vállalkozások 

széthullottak, mára csak néhány kisebb mőködik. 

  A kistérségben számos építıipari vállalkozás is mőködik, elsısorban a térségi 

igényeket elégíti ki, a legjelentısebb közülük a bajai székhelyő Emel Kft, Beton kft és a 

Pallér Kft. 

 A kistérség idegenforgalma a balkáni háború idején visszaesett, a belföldi jövedelmek 

sem kedveznek a turisztikai mozgásnak, de a kilátások és lehetıségek jók. Baja tran-

zitforgalmi jelentısége nagy. Ma még csak Baja, Dávod és a Duna menti kisebb 

üdülırészek jeleskednek, de az adottság (vizek, holtágak, erdık, védett természeti 

értékek) igen jó alapot képeznek. Segíthet a termálvízkincs kiaknázása is Dávodon, 

Nagybaracskán, valamint a vadászat bıvítése (Hercegszántó, Érsekcsanád). A falusi 

turizmusban kiaknázatlan, de nagy lehetıségek rejlenek. A foglalkoztatásban egyelıre 

még súlytalan az idegenforgalom, ez alól egyedül Dávod kivétel, mivel 2007-ben a 

felújított termálfürdıben és ahhoz kapcsolódó hotelben több mint harminc fıt 

foglalkoztattak, ami a település népességéhez viszonyítva kiemelkedı.   

    A Bajai kistérség – azon belül is elsısorban Baja – területi elhelyezkedése 

következtében fontos kereskedelmi központ szerepet tölt be. Baja az ország egyik 

legjelentısebb gabonaforgalmi központja. A Duna-parton évi 2,5 millió tonna gabona, 

illetve több százezer tonna egyéb áru tárolására és hajóra rakására elegendı kapacitású 

kikötıi terület áll rendelkezésre. A vízi és közúti kombinált szállítási forgalmat – 

amelyet a kikötıi terminál biztosít – jelentısen visszavetette a szerbiai válság. A kikötıi 

kapacitás (2007-ig)  30-40%-ban kihasznált. Nagy jelentıségő a kistérség további 

kereskedelmi fejlıdése szempontjából, hogy helyi, bajai vállalkozások mőködtetnek 

országos kereskedelmi hálózatokat. A mezıgazdasági gép-kereskedelem területén ilyen 

jellegő vállalkozás az AXIÁL Kft, valamint a DOR-KER Kft. Zöldség-gyümölcs 

nagykereskedelemmel foglalkozik a Bács-Zöldért Rt, ruházati kiskereskedelemmel a 

Bácska Kereskedelmi Rt, valamint hipermarketet nyitott 2002-ben Baján a Tesco-Global 

Rt. 

  A Bajai kistérség általános gazdasági teljesítményét, a kistérségi jövedelmi viszonyok 

alakulását nem kezelhetjük elkülönítetten Bács-Kiskun megye, illetve a Dél-alföldi régió 
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gazdaságának helyzetétıl. A kistérségben zajló gazdasági folyamatok, problémák 

számos esetben megegyeznek, illetve többségében hasonlóak a megyében, illetve a 

régióban zajló folyamatokkal. A térségi GDP vizsgálata során azt látjuk, hogy a régiónak 

ezen belül Bács-kiskun megyének jelentıs lemaradása volt az ezredforduló környékén az 

országos átlagtól. A térségi GDP egy adott térségben, egy idıszakban létrehozott 

teljesítmény-halmozódás mentes mutatója, amely az egyes ágazatok által létrehozott 

termelési érték és a termelés során felhasznált termékek, szolgáltatások értékének 

különbsége. (16.ábra) 

 

16.ábra:Az egy fıre jutó GDP országos átlaghoz mért elmaradása a Dél-alföldi régióban. 
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Forrás: KSH 

A régión belül Bács-Kiskun megye helyzetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a helyzet 

romlása a 2001-es évre megállni látszott, azonban a negatív tendencia ismét folytatódott. 

Bár a Központi Statisztikai Hivatal nem közöl kistérségi GDP adatot, a Váti Kht. által 

kezelt TeIR rendszer közelítıleg pontos becslést tartalmaz a GDP számítás alapját 

képezı bruttó hozzáadott érték tekintetében, kizárólag a gazdálkodó szervezetek adatai 

alapján (a GDP számítása termelési oldalról a bruttó hozzáadott érték + termékadók – 

terméktámogatások – pénzközvetítés ágazatokra fel nem osztott szolgáltatási díja 

módszertan alapján történik).  

     A Bajai kistérség gazdaságának ezredforduló utáni szerkezetére általánosságban a 

Bács-Kiskun megyei adatokból vonhatunk le következtetéseket). A szolgáltatási szektor 

súlya a legnagyobb az ország valamennyi megyéjét figyelembe véve. Ezt követi az ipar 

mezıgazdaság és építıipar. Az országos átlagadat a mezıgazdasági szektor részarányát 
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tekintve 3,3% a KSH 2003-as adatai alapján, míg a Bács-Kiskun megyei adat 

9,1%.(20.ábra) 

 

20.ábra: Bruttó hozzáadott érték Bács-Kiskun megyében a fıbb gazdasági ágak 

szerint(2003)  
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Forrás: KSH célzott adatszolgáltatás alapján 

 

E fontos tény rögzítése mellett azt is ki kell emelni, hogy az ország mezıgazdasága által 

elıállított bruttó hozzáadott értékhez Bács-Kiskun megye hozzájárulása a legnagyobb 

(2003-ban csaknem 10%). A megye – és ebbıl is következtethetıen a Bajai kistérség – 

mezıgazdasága országosan jelentıs, azonban a gazdaságon belüli részarányát tekintve 

csökkenı súlyú, a térség gazdasága ipari-szolgáltatási jellegővé válik. 

  A gazdasági szerkezet vizsgálatához szorosan kapcsolódik a foglalkoztatottak ágazatok 

szerinti megoszlása. A foglalkoztatottak számát tekintve a 2001. évi KSH adatok alapján 

a Bajai kistérségben a mezıgazdaságban foglalkoztatottak aránya elérte az országos 

átlag(5,5%) kétszeresét (11%), ugyanakkor összehasonlítva Bács-Kiskun megye más 

kistérségeivel a Bajai kistérség értéke nem kiugró. A teljes Dél-alföldi régióhoz 

hasonlóan a kistérségben is az országos átlaghoz viszonyítva nagyobb a 

mezıgazdaságban foglalkoztatottak részaránya és kisebb a szolgáltatási szektorban 

foglalkoztatottaké.(3. táblázat) 

3. táblázat: A foglalkoztatottak gazdasági ág szerinti megoszlása a Bács-Kiskun megyei 

kistérségekben, 2001-ben. 
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Mezıgazdaság 
Ipar és 

építıipar 
Szolgáltatások 

 
foglalkoztatottak az összes foglalkoztatott %-ában 

Bajai 11,0 32,5 56,5 

Bács-Kiskun megye 13,7 32,4 53,9 

Dél-alföldi régió 12,5 31,6 55,9 

Magyarország 5,5 32,9 61,6 

Forrás: KSH célzott adatszolgáltatás 

 

A több mint egy évtized változása jelentısen átformálta a kistérség foglalkoztatottsági 

mutatóit. Összességében 33,6%-kal csökkent a foglalkoztatottság, de még a legfejlettebb 

település, Baja város is csökkent közel 12%-ot. A települések többségében 50% fölötti 

volt a foglalkoztatottság visszaesése. Ezzel együtt jelentısen csökkent a mobilitás, napi 

ingázás. A foglalkoztatás területi változásait összegezve a nagy foglalkoztatók térségi 

dekoncentrációja után, egy Baja irányába mutató foglalkoztatói koncentrációt 

figyelhetünk meg az ezredforduló után.  

 

A kistérségi szintő fejlettség e mutató alapján is jól becsülhetı, különösképpen az egyes 

kistérségekhez, illetve a magasabb szintő térségi adatokhoz viszonyítva.(2. táblázat) 

 

2. táblázat: 1 lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (2003) 

 

Kistérség, megye, régió 1 lakosra jutó bruttó  

hozzáadott érték, Ft/lakos 

Bajai  127.082 

Bácsalmási 107.069 

Jánoshalmi 173.881 

Kalocsai 133.981 

Kecskeméti 257.629 

Kiskırösi 218.618 

Kiskunfélegyházi 154.779 

Kiskunhalasi 101.879 

Kiskunmajsai 82.500 
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Kunszentmiklósi 70.652 

Bács-Kiskun megye 175.038 

Dél-alföldi régió 192.159 

 

Forrás: Váti Kht., TeIR alapján 

 

A Bajai kistérségben a fenti adatok alapján az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 

jóval a Bács-Kiskun megyei átlag alatt van, annak 72,6%-át éri el. Ez alapján elsısorban 

az a következtetés vonható le a Bajai kistérség gazdaságára nézve, hogy az ott letelepült 

vállalatok kevésbé magas hozzáadott értékő termékeket állítanak elı, illetve a 

szolgáltatásnyújtást is alacsonyabb hatékonyság jellemzi, akár a megyei átlagértéket, 

akár a régió átlagát vizsgáljuk.  

  Azonosítottam tehát a kistérség gazdaságának egyik legmélyebb problémáját: A 

létrehozott termékek, nyújtott szolgáltatások a régióval, illetve az országos átlaggal 

összehasonlítva is jóval alacsonyabb hozzáadott értéket tartalmaznak. Ez nagyrészt a 

mezıgazdaság túlsúlyával, a feldolgozóipar kevésbé korszerő technológiájával, az 

innovatív tevékenységek alacsony jelenlétével magyarázható. 

  Összegezve a Bajai kistérség általános gazdasági állapota, versenyképességi helyzete a 

régión és a megyén belül is közepesnek, átlagosnak mondható, azonban az országos 

átlaghoz viszonyítva kedvezıtlennek ítélhetı. A kistérség gazdasági fejlıdése – 

hasonlóan a megyéhez és a régióhoz –, évek óta stagnál. Az egy lakosra jutó bruttó 

hozzáadott érték, valamint az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó alapot képezı 

jövedelem évek óta lassabb ütemben növekszik, mint az országos átlag, így a kistérség 

országon belüli helyzete romlik. A rendszerváltás után a nagymértékő gazdasági 

visszaesés ellenére egyes, nagy hagyományokkal rendelkezı tevékenységek 

fennmaradtak, és számos új vállalkozás alakult.  

 

  
5. 2. 3. Vállalkozások aktivitása a kistérségben  

 

Egy adott térség munkanélküliségének egyik fontos tényezıje a vállalkozói aktivitás 

megléte, vagy hiánya.  
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  Általánosságban is elmondható, hogy a korábbi, többségében leépült nagyvállalatok 

helyén számos, esetenként kitőnıen mőködı vállalkozás jött létre, amelyekre a térség 

gazdasági fejlıdése szempontjából a továbbiakban lehet építeni. 

  Baja a Dél-Alföldön a vállalkozások számát figyelembe véve a negyedik város. 5703 

vállalkozása mőködött 2004-ben, ötben közülük 250-nél többen dolgoznak. Városunkat 

ebben csak Szeged, Kecskemét és Békéscsaba elızte meg. Ha a kistérségeket vesszük, 

akkor a bajai a harmadik a külföldi érdekeltségő cégek viszonylatában (186 vállalkozás, 

4891 milliós tıke, melybıl 4336 millió külföldieké). A tıkeerıt nézve viszont egy másik 

kistérségi központ, Orosháza megelızi, jóllehet sokkal kevesebb a vállalkozása.2003 

után az amerikai tulajdonú Duna Kötöttárugyár megszőnésével ez a pozíció jelentısen 

romlott. 

 A kistérségben a társas vállalkozások száma a KSH adatai szerint 2004-ben 2 238 darab 

volt, ami a kecskeméti kistérség után a legmagasabb a megyében, és a megye összes 

társas vállalkozása számának 14,25%-a. Az egyéni vállalkozások száma (3 353 darab) 

arányát tekintve kevesebb, csak 13,8%-a a megyében található egyéni vállalkozások 

számának. 

A vállalkozások számbavételekor a legfontosabb a mőködı vállalkozások száma, illetve 

– az összehasonlíthatóság érdekében – még inkább annak a lakosságszámhoz 

viszonyított aránya, valamint a vállalkozási szerkezet vizsgálatához a vállalkozások 

számának az általa foglalkoztatottak létszáma szerinti megoszlása.(4. táblázat ) 

 

4. táblázat: Mőködı vállalkozások egyes adatai, 2001 és 2004-ben. 

 

 

mőködı 

vállalkozások 

2001 (db) 

népesség 

2001 (fı) 

1000 lakosra 

jutó mőködı 

vállalkozás 

2001 

mőködı 

vállalkozá

sok 2004 

(db) 

népesség 

2004 (fı) 

1000 

lakosra jutó 

mőködı 

vállalkozás 

2004 

Bajai kistérség 5 679 75 759 74,96 5 591 76 545 73,04 

Bács-Kiskun 

megye 38 697 547 954 70,62 39 958 541 584 73,78 

Dél-Alföld 97 361 1 380 387 70,53 99 216 1 360 214 72,94 

Magyarország 840 261 10 200 298 82,38 871 595 10 116 742 86,15 
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Forrás: KSH célzott adatszolgáltatás alapján 

 

A táblázat adataiból látható, hogy a Bajai kistérségben mőködı vállalkozások 1000 

lakosra jutó száma a megyei, valamint a regionális átlagértéktıl nem mutat szignifikáns 

eltérést. Ugyanakkor a vállalkozások számában 2000-rıl 2004-re a kistérségi értékben 

5%-os mértékő csökkenés tapasztalható (ezen belül az egyéni vállalkozások száma 10%-

kal csökkent), miközben a megyei értékben kis mértékő növekedés valósult meg. A 

Bajai kistérségben mőködı vállalkozások 1000 lakosra jutó száma elmarad az országos 

átlagtól, viszont ezt nagy részben Budapest és környékének kiugróan magas értéke 

okozza, így az ország többi régiójához képest nem tapasztalható nagyobb eltérés sem 

pozitív, sem negatív irányban. Az eltérés tendenciájának ellenkezı elıjele azonban 

fontos figyelmeztetés lehet. Fontos azonban a kistérségen belül 2004-ben a 

vállalkozások kétharmada Baján mőködött (3729 az 5591-bıl). A város kistérségen 

belüli központi szerepét ez az adat is jól tükrözi.(21.ábra ) 

21.ábra:Vállalkozások számának változása 2000 – 2004 között (db) 

 



 
 

 69  
 
 

 
Forrás:KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

  Fontos a térségben mőködı külföldi érdekeltségő vállalkozások számának, illetve azok 

tıkéjének vizsgálata. E tekintetben kistérségi adat nem áll rendelkezésre, viszont a 

megyei adat jól jellemzi az adott térség külföldi mőködı tıke - vonzó képességét. Bács-

Kiskun megyében az utóbbi években folyamatosan csökkent a külföldi érdekeltségő 

vállalkozások száma. Ez a csökkenés jóval nagyobb mértékő, mint az országos átlag, 

amelyben inkább stagnálásról beszélhetünk. Ugyanakkor a kevesebb számú külföldi 

érdekeltségő vállalkozás saját tıkéje növekedett, habár a növekedés az országos szintő 

növekedési tendenciától jóval elmaradt. A Dél-alföldi régión belül 2004-ben e 

vállalkozások 45,9%-a Bács-Kiskun megyében mőködött, ami rendkívül jó arány, 

ugyanakkor az itt mőködı vállalkozások saját tıkéje csak a regionális érték 29,3%-át 
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teszi ki, ami arra utal, hogy zömmel mikro-, illetve kisvállalkozásokat hoznak létre a 

térségben külföldi érdekeltséggel. Ez a szerb állampolgárok magyarországi cégalapítási 

dömpingjének is betudható, mivel a balkáni háborúk elöl menekülve, sokan érkeztek  

Bajára és környékére, akik tartózkodási engedélyük feltételéül vállalkozási 

kényszerhelyzetben voltak. A vállalkozások területi eloszlását a települések 

lakosságának arányában vizsgáltam. Megállapítottam, hogy van néhány vállalkozói 

aktivitás nem egyenletes a kistérség településein.(22.ábra)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ábra: Ezer lakosra jutó mőködı vállalkozás térképe településenként (2003.)  
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Forrás: KSH 2003-as adatai alapján saját számolás 

 
Baja városban, mint térségközpontban kiemelkedı az ezer lakosra jutó vállalkozások 

száma. A kapott adatokat Baja nélkül vizsgálva azokat a településeket emelem ki, 

amelyeken a vállalkozói aktivitás legalább 20%-kal eltér a térségi átlagtól. A 19 

településnél 4 esetben találtam pozitív eltérést, 7 esetben negatív eltérés tapasztalható az 

ezer fıre jutó vállalkozások számában. 

 

 

 

 

 

 

23.ábra: A kistérségi átlagtól nagyobb vállalkozói aktivitású települések(2003) 
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Forrás:KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

Nemesnádudvar: 68 vállalkozás/ezer fı.  

 

Bajától északra fekszik, mintegy 25 km-re az 54-es számú fıútvonal mentén. Az 1720 

körül a Felvidékrıl érkezı magyarok és az 1724-ben érkezı német telepesek (25 család) 

építkeztek, a mai falu helyére. A német bevándorlás egészen 1787-ig tartott.1947. április 

18-ától a lakosságcsere értelmében megkezdıdött a németek kitelepítése, helyükre 

bácskai és felvidéki magyarok érkeztek. Lakossága ma is túlnyomórészt német ajkú, a 

kitelepítések miatt jelentıs számú német rokonsággal és nagyon jó németországi 

gazdasági és kulturális kapcsolatokkal. Az asztalosok az államosítás után faipari KTSZ-
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be tömörültek, a rendszerváltáskor innen kerültek ki a mai faipari vállalkozók. A jelentıs 

munkaerı-kínálat és a csekély  munkanélküliség napjainkban is fıleg e cégeknek 

köszönhetı. 

 

Érsekcsanád 65 vállalkozás/ezer fı. 

 

Bajától északra 8 km távolságra, az 51. számú fıút mentén fekszik. A község életmódja 

hasonló volt a Duna túlsó oldalán fekvı sárközi falvakéhoz. A középkorban és egészen a 

18. század végéig ún. ártéri gazdálkodást folytattak. A fokgazdálkodás alkalmazásával 

együtt éltek a vízzel. Lakosai döntıen magyar nemzetiségőek. A 19. század közepén 

indult el a katolikus lakosság nagyobb arányú bevándorlása, jelenleg a többi kistérségi 

településhez viszonyítva legnagyobb számú nazarénus vallású közösség él a településen. 

A települési interjúk kapcsán kiderült, hogy a hívı közösségbıl sok hagyományosan 

megbízható kisvállalkozó került ki 

 

Sükösd :68 vállalkozás/ezer fı.  

 

Bajától északra, 13 km-re, az 51. számú fıút mentén fekszik a kistérség legnagyobb 

lélekszámú települése. Ósükösd területén, a Duna mellett feküdt hajdan az egész falu. 

De a környék mocsaras volt, ezért a kalocsai érsek a 19. században átköltöztette a 

lakókat a magasabb partra. Így alakult ki a mai falu. A települési népszámlálási 

adatokból és a lefolytatott interjúkból tudható, hogy a kistérség legnagyobb roma 

közössége lakik itt.   

 
Vaskút: 62 vállalkozás/ezer fı.  

 

Vaskút Bajától 7 km-re délkeletre fekszik, alig 20 km-re a déli országhatártól. Kedvezı 

természeti adottságainak köszönheti, hogy évezredes település. A térség 3. legnagyobb 

települése. A község területére a bajai Grassalkovich család, a XVIII. század közepén 

németeket telepített. Az újjáépülı, betelepült falu mérnökien tervezett, széles utcás, 

rendezett arculatát a mai napig megtartotta. A második világháborúig a falu több mint 

90%-a sváb volt. A világháború után két transzporttal a vaskúti svábok 60%-át 

kitelepítették Németországba. A svábok helyére érkeztek délvidéki menekültek, 
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magyarországi nincstelen magyarok (Mezıtúr, Sarkad 82 család), bukovinai székelyek 

és moldvai csángók. (73 család, 325 fı), az 1947-ben a szlovák-magyar lakosságcsere 

egyezménynek nevezett szerzıdés következtében felvidéki magyarok is érkeztek (83 

család). Ennél fogva a település lakói széleskörő nemzetközi rokoni kapcsolattal 

rendelkeznek. 

 
Összefoglalásként elmondható, hogy mind a négy - ezer fıre jutó vállalkozások 

szempontjából átlag feletti - település lakossága meghaladja a kétezer fıt. A négy 

településbıl kettı Bajával közvetlen szomszédos Érsekcsnád és Vaskút. Három település 

fıútvonal mentén fekszik. Nemesnádudvar és Vaskút, a kistérség német nemzetiségek 

által legnagyobb arányban lakott települései. Érsekcsanád településének egyik érdekes 

jellegzetessége a nazarénus vallású lakosok kiemelkedı aránya. Mindezek alapján 

elmondható, hogy a tipikus kiemelkedı vállalkozói aktivitású település ismérvei az 

alábbiak: Kistérség központhoz közel fekvı, nagy lélekszámú, átlagtól nagyobb 

népsőrőségő, fıútvonal menti, német nemzetiségő vagy nagyarányú keresztény hívı 

lakosságú település. 

Meglepı területi elhelyezkedése van a kistérségi átlag alatti településeknek. A 

feldolgozott adatokból készített térképen az alábbi településeket emelem ki. (24.ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ábra: A kistérségi átlagtól kisebb aktivitású települések (2003) 
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Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

 

 

Bácsszentgyörgy: 22 vállalkozás/ezer fı.  

 

Bajától 18 km-re délre, a déli országhatár közvetlen közelében fekszik. Lakossága 207 

fı (2005). A déli szomszédjában található két település (Rasztina, Regıce ) Szerbiában 

található, ezért határátkelı híján zsáktelepülés. A magyar területen északi szomszédja  

Gara, amely a legtöbb települési funkciót is átvette. A kistérség legkisebb települése. 

Bácsszentgyörgy háromnyelvő község. Magyarok mellett bunyevácok és németek 

lakják. 
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Gara: 32 vállalkozás/ezer fı.  

 

Bajától dél-délkeleti irányban, mintegy 16 km-re, a szerb határ közelében fekszik. 

Lakossága 2579 fı (2005). Egy gyenge minıségő közúti kapcsolata van Bajával. Szilárd 

burkolatú közúton elérhetı szomszédos falvak délrıl Bácsszentgyörgy, keletrıl 

Bácsborsód, északról Vaskút. 1734-ben érkeztek az elsı németek a faluba. Az 1941-ben 

még 3941 fıs lélekszám csökkenés akkor kezdıdött, amikor a német nemzetiségőek 

37%-át, 990 fıt kitelepítették a II. világháború után, körülbelül 400 lakost pedig 

"málenkij robotra" hurcoltak el. 1941-ben bukovinai székelyek települtek az Észak-

Bácskába. 1947-ben a lakosságcsere-egyezmény következtében felvidéki magyarokat, 

szlovákokat telepítettek Garára. Ekkor a népesség száma 4534 fıre nıtt, ez volt Gara 

legnagyobb lélekszáma, innen folyamatosan ismét csökkent.  

 

Dunafalva: 34 vállalkozás/ezer fı.  

 

A község a Duna bal partján fekszik a kistérség nyugati határán 17 km távolságra 

Bajától a Duna árvízi töltésén épült egy nyomtávú úton lehet Bajától leghamarabb elérni. 

Lakónépessége 1035 fı(2005). Valamivel jobb minıségő közúton Nagybaracska felöl 

érhetı el. A Duna jobb partján lévı Dunaszekcsıvel komp kapcsolat köti össze. 

Dunafalva 1954 óta önálló település, története így nem választható el az „anyatelepülés” 

Dunaszekcsı történetétıl. A visszaemlékezések alapján a húszas évek végén 3 kovács, 2 

asztalos, 2 bognár, 1 kımőves, 2 cipész, 1 foltozóvarga, 4 borbély és 2 pék 

tevékenykedett a szigeten. (Gosztonyi Jenı). A község korábban Baranya megyéhez 

tartozott - 1996. január 1-jétıl Bács-Kiskun megyéhez tartozik. 

 

Dávod: 35 vállalkozás/ezer fı.  

 

Dávod község a kistérség déli részén, Bajától 20 km-re az 51. sz. fıút mellett, 10 km-re 

az országhatártól fekszik. Lakossága 2260 fı (2005). A település 1315-ben mindössze 

15 házból állott, lakói pedig halászattal foglalkoztak. 1699-ben 47 gazda volt a faluban. 

1762-ben 100 római katolikus felekezető magyar palóc család érkezett. Az 1880-as 
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években Dulánszki Nándor, pécsi püspök kezdeményezésére erdıírtást végeztek, 

szánóföldeket vettettek be, magtár, közigazgatási épületek épültek, valamint elkészül a 

kendergyár is. Az 1960-as években a lakosság zöme a helyi Augusztus 20. Mg. Tsz-ben 

dolgozott és akkor 3500 fı élt a községben. (Zoltai Pál és Hetényi Milán monográfiája 

nyomán) 

 
Bácsborsod: 36 vállalkozás/ezer fı.  

 

Bács-Kiskun megyében, a Bácska északi részén, Bajától 19 km-re DK-re, a határ mentén 

fekszik. Három számjegyő gyenge minıségő közúton érhetı el. Népessége 1287 fı 

(2005). 2717 fıs lakossága 1910-ben magyar, német, horvát nemzetiségő volt. 1781-tıl 

a földesurak a falut magyarokkal népesítették be. A Latinovics család három kastélya ma 

is áll, egyikben a híres İszi Napfény Szociális Otthon helyezkedik el amely a falu 

legnagyobb foglalkoztatója jelenleg is.  Az I. világháború után a terület a Szerb-Horvát-

Szlovén Királysághoz tartozott. (1918–21) A II. világháború után német lakóinak 

többségét kitelepítették Németországba. 

 

Hercegszántó: 39 vállalkozás/ezer fı.  

 

A Duna közelében, az 51. számú fıút mellett közvetlenül a szerb határnál fekszik. 

Bajától 30 km-re található. Lakossága 2172 fı (2005). A mohácsi vészt követı 

törökdúlás idején a falu elnéptelenedett. Csak akkor népesült be újra, amikor 

megkezdıdött a délszláv népek felköltözése. 1687-ben Petrovics Novák rác kapitány 

hozta magával szerb fegyvereseit, akikkel Szabadka, Szeged és Baja várát népesítették 

be. A Dunának újonnan keletkezett ága a községi közlegelıkbıl 400 holdnyi területet 

elvágott. A lélekszám a történelmi vihar közepette is folyamatosan emelkedett. Az 1890. 

évi népszámláláskor 3357 lakost mutattak ki, és 582 házat. Az itt élık közül 1915 sokác, 

(valószínőleg a szerb lakosságot is ez az adat tartalmazza), 1336 magyar, 41 szlovák, 35 

német. Lakossága mai is döntıen délszláv nemzetiségő.  

  Összefoglalásként elmondható, hogy a hét - ezer fıre jutó vállalkozások szempontjából 

átlag alatti - település a kistérség peremén Bajától délre, több mint 15 km-re fekszik. 

Ebbıl Négy település a szerb határon található, de külsı periféria szempontból 

Dunafalva is a Duna által elválasztott, kistérség határon található. Egyik település sem 
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szomszédos Bajával, és csak kettı település van fıútvonal mellett. Három határmenti 

településen jelentısebb számú délszláv nemzetiségő lakos él. Dávod az egyedüli 

település, ami nem a kistérség peremén van, ellenben a települési vállalkozási 

hajlandóság vagy kényszer szempontjából fontos megjegyezni, hogy a térség 

legnagyobb mezıgazdasági zrt-je található a településen, közel 150 foglalkoztatottal. 

Mindezek alapján elmondható, hogy a tipikus átlag alatti vállalkozói aktivitású település 

ismérvei az alábbiak: A kistérség déli, perifériáján fekszik,kis népsőrőségő, délszláv 

nemzetiségek által lakott, Bajától több mint 15 km-re lévı, határmenti település.  

    

   5.2.4 Foglalkoztatottak számának, arányának változásai, strukturális 

jellegzetességei 

 

  A kutatott téma szempontjából szintén fontos a kistérségben foglalkoztatottak 

számának arányainak, tendenciáinak áttekintése. Sajnos kevés adat áll rendelkezésünkre 

a foglalkoztatottak számát illetıen. Itt azt is meg kell megjegyezni, hogy akkor, amikor 

ilyen kiemelt figyelem fordul a gazdaság-fejlesztésre, munkahely- megtartásra és 

munkahelyteremtésre a KSH sem rendelkezik településre bontott foglalkoztatási 

adatokkal. Az APEH és az OEP nyilvántartási rendszereibıl  nehéz a foglalkoztatottak 

naprakész adatait földrajzi  kontextusban is vizsgálni, annál is inkább mivel ezek az 

adatok sem nyilvánosak. Ennél fogva a foglalkoztatottakkal kapcsolatban inkább az 

arányokra és a trendekre koncentráltam. (5.táblázat) 

 

5.táblázat: A Bajai kistérség fıbb mutatóinak alakulása 15-64 éves korosztályban 

 

 Mnk.ráta Munkanélküliek  Foglalkoztatottak Inaktívak Fogl.ráta Akt.ráta 

2002 6.5 % 2102 30259 27297 50.7% 54.2% 

2003 7.26 % 2356 30115 27187 50.5% 54.4% 

2004 8.28 % 2371 26276 22280 51.6% 56.3% 

2005 10.48 % 2986 25498 21923 50.6% 56.5% 

2006 11.35 % 3267 25512 21556 50.7% 57.2% 

2007 10.73 % 3076 25596 21663 50.9% 57% 
Forrás: KSH ,KMSR 
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 A Bajai kistérségben, a mezıgazdaságban dolgozók aránya 2002-ben 11% körül alakult 

– mely érték alacsonyabb a megyei átlagnál. 1998-hoz képest megfigyelhetı, hogy 

jelentısen csökkent a mezıgazdaságban dolgozók aránya a kistérségben. Az iparban 

foglalkoztatottak aránya 2002-ben 32,5%, ez az érték kevéssé alatta van az 1998-as 

(33,8%) értékeknek. A tercier szektorban foglalkoztatottak aránya 2002-ben 56% 

százalék volt, ez jelentıs növekedést jelentett az 1998-as adatokhoz képest (37,1%). 

Ebbıl is látszik, hogy a mezıgazdaságban foglalkoztatottak arányának fokozatos 

csökkenése mellett a tercier szféra vált a kistérség legfıbb foglalkoztatójává. A 

munkaképes korú népesség arányát tekintve a kistérség az egyik legrosszabb helyzető 

volt 2002-ben az ország kistérségei között. A térségben nagyobb a munkaképtelen, 

inaktív népesség aránya, vagyis elvileg több fıt kellett volna eltartani az adott 

népességbıl, mint az ország más térségeiben. Baja munkaerı-piaci körzetében a mőködı 

vállalkozások száma 2003. évben 5831 db volt, alig fél százalékkal haladta meg az egy 

évvel korábbit, még megyei szinten ez az emelkedés 2,3%-os volt. Közülük 39% társas, 

a többi egyéni vállalkozás. Így a vállalkozási aktivitási mutató - az 1000 lakosra jutó 

vállalkozások száma – a térségben 75 volt, hasonló a megyei átlaghoz. Ugyanakkor azt 

is látható, hogy a sok esetben önfoglalkoztató egyéni vállalkozások 2004-re több mint 

6%-kal csökkent a kistérségben az elızı évhez képest. (6.táblázat) 

 

6. táblázat: Egyéni vállalkozások számának alakulása (2000-2004) 

 
Egyéni vállalkozások 

összesen 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Bácsbokod 137 120 121 117 110 
Bácsborsód 30 29 37 37 35 
Bácsszentgyörgy 0 0 2 3 4 
Baja 2267 2208 2254 2222 2111 
Bátmonostor 60 55 57 58 48 
Csátalja 45 45 44 39 38 
Csávoly 66 61 59 61 62 
Dávod 53 49 46 47 47 
Dunafalva 26 24 25 25 29 
Érsekcsanád 121 123 135 133 129 
Érsekhalma 26 24 30 28 25 
Felsıszentiván 83 70 69 68 67 
Gara 79 68 68 65 68 
Hercegszántó 49 50 58 58 52 
Nagybaracska 75 64 67 67 58 
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Nemesnádudvar 93 91 90 89 95 
Rém 45 41 47 46 35 
Sükösd 193 185 183 174 153 
Szeremle 64 53 50 51 44 
Vaskút 137 130 138 146 143 
Bajai kistérség 3649 3490 3580 3534 3353 

 

Forrás: KSH 

 

Jellemzı, hogy nagyobb foglalkoztató (100 fı feletti) az ezredfordulótól a vizsgált 

idıszak végéig nem telepedett meg Baja környékén kivéve a TESCO, SPAR, PROFI, 

LIDL áruházakat. Ezek kb.400-450 fı számára teremtettek új munkahelyeket. Itt azt is el 

kell mondani, a korábban említett vállalkozói szám csökkenés Baján elsısorban a 

kereskedelemben történt, tehát az említett áruházak megnyitását kis üzletek bezárási 

hulláma követte. Fıleg azokon a településeken volt ennek nagy jelentısége, ahol a 

kisbolt bezárása után veszélybe került a lakosság alapvetı élelmiszer ellátása.  A térség 

gazdaságára serkentı hatással lehet az 1999-ben átadott dunai RO-RO kikötı,  a 2004-

ben átadott elkerülı út, a szekszárdi Duna-híd, az újonnan kialakított ipari park. Nagy 

problémát jelent a kistérségben a szellemi foglalkozásúak számára biztosított 

munkalehetıségek hiánya. A kevés számú, kvalifikált munkaerıt igénylı munkahelyek 

alacsony száma miatt igen magas a diplomások körében az elvándorlási arány. 

Egy térség gazdasága szempontjából a rendelkezésre álló természeti erıforrások, 

valamint pénzügyi erıforrások mellett kiemelt jelentısége van a rendelkezésre álló 

humán erıforrás mennyiségének és minıségének. A rendelkezésre álló munkaerı 

mennyiségét leginkább a foglalkoztatottsági rátával lehet kifejezni, amely a 

foglalkoztatottak számának a munkaképes korúak számához (a KSH adatszolgáltatása 

szerint a 15-64 éves korcsoport) viszonyított aránya. A kistérségi összetett adatai jól 

mutatják a foglalkoztatottság ezredforduló utáni helyzetét (24.ábra). 
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24.ábra: A foglalkoztatottak számának  kistérségi alakulása(15-64) 

 
Forrás: KSH,KMSR 

 

 A bajai kistérségben 2002-2007 között csaknem 5000 fıvel csökkent a foglalkoztatottak 

száma, a munkanélkülieké ugyanakkor, a KSH mintavétel szerint csak 974 fıvel nıtt. 

Figyelemre méltó, hogy az inaktívak (munkaerıpiactól távol maradó aktív korúak) 

száma is 6000 fıvel csökkent.(25.ábra) Felmerül a kérdés: Hol van az aktív növekmény 

és a 5 ezer  eltőnı foglalkoztatott? Ez az adat nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy a 

térségbıl elsısorban a munkaképes korú lakosság körébıl kerülnek ki elköltözık, ık 

fıleg a jobb munkahely-lehetıségek miatt változtatnak lakhelyükön. A munkanélküliek 

számát is figyelembe véve az aktív munkaerı kistérségbıl történı tömeges elvándorlását 

is tükrözhetik az adatok, de nem akkora számban vándoroltak el, ahányan hiányoznak a 

statisztikai adatok szerint a munkaerıpiacról. Feltehetıen megnıtt a kistérségbıl 

Dunántúlra hetente ingázók száma.  

 

25. ábra: Az inaktívak számának változása 15-64 éves korosztályban. 

 

 
Forrás: FSZH, KMSR 

 

 A Bajai kistérség rendelkezésre álló foglalkoztatási adatai a vizsgálat utolsó éveiben 

ugyanakkor stagnálást mutat, ami azért is érdekes, mert az aktivitás szemmel láthatóan 
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nıtt. Valószínőleg ennek következtében nıtt meg a munkanélküliek száma is a 

térségben.  

 

5.2.5. A foglalkoztatottság területi jellegzetességei  

 

A kistérségi foglalkoztatottság nemcsak idıben, hanem térben is jelentısen változott a 

90-es évek óta. Mint ahogy a kistérségi foglalkoztatás gazdaságtörténeti elızményei 

részében láttuk alapvetıen a terület fı jellegzetessége a Baja központú 

foglalkoztatottság, amely a kistérség településein még 90-es évek elıtt jelenlévı 

mezıgazdasági termelıszövetkezetek megszőnésével napjainkra egyre inkább a 

kistérség központ felé tolódik. Ezt támasztják alá az értekezésben közölt demográfiai 

adatok is. A területi (települési) foglalkoztatottság az adott településen székhellyel, 

telephellyel mőködı vállalkozások számának függvénye. Szinte minden kistérségi 

településen megállapítható, hogy a legnagyobb foglalkoztató a helyi önkormányzat. Ez a 

foglalkoztatás közigazgatási, közoktatási, egészségügyi és szociális jellegő. Csak azokon 

a településeken van nagyobb foglalkoztató, ahol az egykori termelıszövetkezet 

megmaradt, vagy átalakulás után is mezıgazdasági vállalkozás maradt (Bácsbokod, 

Dávod, Dunafalva, Felsıszentiván, Hercegszántó, Rém). Négy településen van nagyobb 

ipari foglalkoztató, mint az önkormányzat vagy a helyi mg-i szövetkezet. 

Nemesnádudvaron a faiparban foglalkoztatnak 500-nál több alkalmazottat, Csávolyon az 

élelmiszeriparban 100 fınél több foglalkoztatottal, Vaskúton a faiparban 100-nál több 

foglalkoztatottal, Érsekhalmán az élelmiszeriparban 100 fı fölötti foglalkoztatottal.   A 

kistérségben a foglalkoztatás az 1-9 fıt foglalkoztató vállalkozásoknál zajlik. Ebbe a 

kategóriába tartozó foglalkoztatók 66%-a Baján volt az EU csatlakozásunk évében. A 

maradék 34% a kistérség 19 településén nem egyenlı arányban található, a települési 

eloszlás szinte azonos az 1000 fıre jutó vállalkozások települési térképével. Ebben a 

kategóriában kiemelkedı Bácsbokod, Érsekcsanád, Nemesnádudvar, Sükösd és Vaskút 

települések. A 10-19 fıt foglalkoztató vállalkozások zöme (65%) szintén Baján 

található, ebben a kategóriában azok a települések érdekesek, ahol nincs ilyen 

foglalkoztató: a hat ilyen településbıl Bátmonostor kivételével az összes a kistérség 

perifériáján fekszik, egy határmenti, egy Duna menti és egy északkeleti tengellyel. (7. 

táblázat) 



 
 

 83  
 
 

 

7. táblázat: A kistérség foglalkoztatói a foglalkoztatottak létszáma szerint   

 

 1-9 10-19 20-49 50-249 250- 
Bácsbokod 129 2 2 1 0 
Bácsborsód 33 1 0 0 0 
Bácsszentgyörgy 3 0 0 0 0 
Baja 2758 75 37 16 4 
Bátmonostor 54 0 0 0 0 
Csátalja 50 3 1 0 0 
Csávoly 62 1 0 2 0 
Dávod 51 3 0 1 0 
Dunafalva 29 0 0 1 0 
Érsekcsanád 139 4 3 0 0 
Érsekhalma 23 0 2 1 0 
Felsıszentiván 75 3 1 1 0 
Gara 62 0 2 0 0 
Hercegszántó 57 4 0 1 0 
Nagybaracska 79 3 2 0 0 
Nemesnádudvar 100 6 5 3 0 
Rém 41 0 0 1 0 
Sükösd 177 6 2 2 0 
Szeremle 59 0 2 0 0 
Vaskút 162 4 4 2 0 

Bajai kistérség 4143 115 63 32 4 
 

Forrás: KSH ,2004. 

 

A húsz fı fölötti foglalkoztatók esetében is jellemzı a Baja koncentráció, de érdekes 

hogy ebben a kategóriában már Nemesnádudvar követi a várost. A 250 fınél többet 

foglalkoztatók mind a négyen Baján találhatók. 

 A kistérségi foglalkoztatók kapcsán összességében megállapítható, hogy a bajai 

foglalkoztatók minden kategóriában  meghaladják az 50 %-ot, ami ugyan a kistérség 

népességével arányos de az összes foglalkoztatottak számát tekintve a kistérség 

foglalkoztatásának több mint 60 %-a a városban valós meg. Említésre méltó, hogy a 

vizsgált idıszak utolsó négy évében nem települt egyetlen 50 fınél többet foglalkoztató 

sem a térségben és a foglalkoztatás jellemzıen a mikró és kis vállalkozásoknál történik. 
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5.2.6. Az Alkalmi Munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás, mint 

válságjelenség megjelenése a Bajai kistérségben, a Dél-alföldi régióban 

és Magyarországon 

 
  A terület munkaerı-piaci adatait vizsgálva a korábbi fejezetekben leírtam azt a 

megállapításomat, hogy a kistérségben (hasonlóan az ország egyes területeihez) stagnáló 

foglalkoztatás mellett növekszik a munkanélküliek aránya, illetve száma. Az inaktivitási 

adatok több ezres csökkenése sem jelent meg a foglalkoztatásban. A munkaerı-piaci és 

demográfiai adatok változásának anomáliái újabb, immár nem csak területi kérdését is 

felveti a munkaerıpiacnak. Valami korábbitól eltérı szokatlan munkaerı-piaci jelenség 

állhat a háttérben. A Bajai kistérség területi adatainak elemzése közben felfigyeltem egy 

dinamikusan növekedı atipikus foglalkoztatási formára, mint területi 

munkanélküliséggel összefüggı tényezıre. E téma kutatása túlmutatott a kistérségi 

kereteken, vizsgálataim eredményei az alábbiakban foglalható össze: 

  A magas munkanélküliség csökkentése, a rugalmasabb foglalkoztatás lehetıségének 

megteremtése és a feketemunka leküzdése érdekében az Országgyőlés megalkotta az Al-

kalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó 

közterhek egyszerősített befizetésérıl szóló 1997. évi LXXIV. Törvényt, amely 1997. 

szeptember l-jén lépett hatályba. A véglegesen elfogadott szöveg értelmében a törvény 

hatálya csak a természetes személy foglalkoztatókra terjedt ki. A foglalkoztatói körbıl 

kizárta a vállalkozókat, gazdasági társaságokat. Munkavállalói oldalon gyakorlatilag a 

törvény személyi hatálya megegyezett a Munka Törvénykönyvében foglaltakkal. A 

törvény szabályozásával ellentétben a kezdeti idıszak tapasztalatai azt mutatták, hogy 

sok esetben a törvény hatálya alá nem tartozó munkáltatók is alkalmaztak 

munkavállalókat az AM könyvvel. Munkáltatói nyomásra, az Alkalmi munkavállalásról 

szóló tv. 1999. évi módosítása kiterjesztette a munkáltatók körét, személyi 

jövedelemadó-mentességet adott bizonyos jövedelemhatárig, az Országgyőlés a 

jogszabályt 2002. szeptemberében úgy módosította, hogy jelentıs mértékben 

csökkentette a közteherjegyek értékét abban az esetben, ha az alkalmi munkavállaló 

regisztrált munkanélküli.  

A 2005. évi LXXI. Tv. Tovább szélesítette az AM könyvvel foglalkoztatható 

személyek körét, valamint 2006-tól megszüntette a csökkentett közteherjegy 
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intézményét. Az új AM könyvben a fehér, a kék vagy a zöld színő oldalra kell 

bejegyezni a foglalkoztatást attól függıen, hogy a munkáltató vállalkozás, 

magánszemély, illetve kiemelten közhasznú szervezet, vagy mezıgazdasági 

foglalkoztató. Addig évente legfeljebb csak 120 napot dolgozhattak legálisan az alkalmi 

munkavállalók, 2005. augusztus 1-jétıl viszont már 200 napot, ha több, de legalább 

három természetes személynél, vagy kiemelten közhasznúnak minısülı szervezetnél 

vállalnak munkát. Az alkalmi munkavállalás – mint atipikus foglalkoztatási forma – 

2002-tıl dinamikus ütemben terjedt el Magyarországon. A jogszabály 2005-ös 

módosítása után soha nem látott mértékben megnıtt az Alkalmi Munkavállalói könyvet 

(késıbbiekben AM könyv) kiváltó emberek száma a munkaügyi kirendeltségeken, 

kiemelten a hátrányosabb helyzető régiókban. (2006. végére már országosan 418 ezren 

rendelkeztek AM könyvvel) Ezzel egyidejőleg egy másik jelenség is megfigyelhetı volt: 

a munkaügyi kirendeltségeken regisztrált munkanélküliek száma lassan elkezdett 

növekedni, miközben a munkáltatók egyre nagyobb mértékben elégítették ki 

munkaerıigényeiket alkalmi munkavállalókkal, azzal a céllal is, hogy a korábbi tipikus 

foglalkoztatási formáikat átváltsák erre a számukra lényegesen kedvezıbb formára.  

  A kistérségi adatok alapján, a bajai munkaügyi kirendeltségén kiváltott AM könyvek 

számát tekintve 2002-ig nem haladta meg az évi 135 db-ot, területi eloszlását tekintve a 

mezıgazdasági jellegő települések lakói éltek ezzel a lehetıséggel. A 2002. szeptemberi 

közteherjegy könnyítés után megnıtt az AM könyvet igénylık száma. Igazi ugrásszerő 

változás azonban 2004 januárjától következett be, aminek folytatásaként 2007. év végére 

harmincszor több érvényes AM könyv volt a kistérségben, mint 2002. év végén  

  A 26. ábra térképen látható, hogy a robbanásszerő növekedés a kistérség településein 

nem volt egyenletes. A kistérség periféria településein ez a növekedés kisebb volt és 

figyelemre méltó, hogy Baja közeli településeken és a városban - ahol a kistérségi 

foglalkoztatók túlnyomó többsége található - szintén intenzíven nıtt az alkalmi 

munkavállalói könyvvel dolgozni akarók száma. 
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26.ábra: 2005- ben kiadott  AM könyvek  változása % - os települési a 2004. évhez 

képest 

 
Forrás: DaRMK Bajai kirendeltségének adatai alapján saját szerkesztés 

 

Az AMK felfutásának idıszakában (2002-2007) a regisztrált munkanélküliek száma 20 

%-kal növekedett Baján. Az adatokból az is megfigyelhetı, hogy míg 2004-ben, 

többségben nık szerettek volna alkalmi munkát vállalni, addig 2005 után ez megfordult 

a férfiak javára (40-60%). 2007. végén összesen 8094 érvényes AM könyv volt a 

kistérségben. Nyilvántartott álláskeresı 2592 fı, a bajai kirendeltség által nem 

nyilvántartott 52502 fı. Ebben a létszámban 231 tanuló és 498 nyugdíjas szerepel. A 

munkavégzési alkalmak száma a régiós átlagot meghaladóan 17 nap. 2007-es AM 

könyvek több mint 73%-ában a legkisebb értékő közteherjegy van beragasztva.(400 Ft) 

Az életkor szerinti megoszlás változását kutatva látható, hogy a vizsgált idıszakban, a 
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16-20 és a 62 év feletti korosztály érdeklıdése megnıtt az alkalmi munka lehetısége 

iránt (27. ábra). 

27. ábra. Az AM könyvet kiváltók életkori eloszlása 
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Forrás: A DaRMK  Bajai Kirendeltségének  elemzése, saját adatbázisa alapján 

 

  Az iskolai végzettséget tekintve a szakmunkás AM könyvesek aránya volt a 

legnagyobb. Számszerően a 2004. évi 213 fırıl 2007- re 2463-ra nıtt azon 

szakmunkások száma, akik kiváltották az AM könyvet Baján.  A foglalkoztatási 

csoportonkénti munkavégzési alkalmak szerint osztályozva megállapítható, hogy 

természetes személy munkaadó a foglalkoztatóknak mindössze 2,2 %-a  volt! 

Mezıgazdasági foglalkoztatónál 14 %-ot, egyéb munkáltatónál a munkavállalók 83, 8 

%-át alkalmazták. Szembetőnı, hogy a mintában a bejegyzés szerinti foglalkoztatott 

munkavállalók 25%-át ugyanaz a munkáltató foglalkoztatta AM könyvvel, akinél a 

munkanélküliként történı regisztrációja elıtt az utolsó munkaviszonya volt. 

  A megkérdezett munkáltatók elmondták, hogy azért váltották az olcsóbb alkalmi 

foglalkoztatásra az alkalmazottak hagyományos munkaviszonyát, hogy így spóroljanak a 

járulékos költségeken. Vagyis: sokan januártól decemberig, egész évben "alkalmi 

munkásokkal" dolgoznak. 2008-ra romlott a helyzet, az év végén 11 206 érvényes AM 

könyv volt kiadva a térségben, ebbıl nyilvántartott álláskeresınél 3050, nem 

nyilvántartottnál 8156 db volt. A kistérségben tapasztalt AMK jelenség megértéséhez az 

alkalmi foglalkoztatás jelenségét országos szinten is vizsgáltam. A rendelkezésemre álló 

adatokból megállapítottam, hogy 2006. év során 418 672 darab AM könyvet váltottak ki, 

másfélszer többet, mint az elızı évben, és tizenháromszor annyit, mint 2002-ben. A 
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kiváltott könyvek tulajdonosainak közel kétharmada nyilvántartott álláskeresı, csaknem 

egyötöde munkaviszonyban álló személy és 15%-a tanuló, ill. nyugdíjas volt. Ezen belül 

szükséges kiemelni a munkaviszonnyal rendelkezıket, akik 2006-ban csaknem négyszer 

annyi könyvet váltottak ki, mint 2005-ben, és 25-ször annyit, mint 2001-ben, továbbá 

esetükben a növekedés dinamikája évrıl évre erısebb. 2006. év végén összességében 

618 672 darab érvényes AM könyv szerepelt a nyilvántartásban. Ez azt jelenti, hogy az 

ország munkavállalási korú gazdaságilag aktív népességének mintegy 15%-a 

rendelkezett alkalmi munkavállalói könyvvel. A felhasznált és be is mutatott AM 

könyvekben, 2006-ban összesen másfélszer több munkavállalási alkalom (összesen 

2263225 alkalom), és csaknem kétszer annyi munka-vállalási nap (4083919 nap) 

teljesítését igazolták az alkalmi munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók az egy évvel 

korábbinál.  (28. ábra) 

 

 

 

28. ábra: A 2006-ban kiváltott, bemutatott AM Könyvek, valamint a ledolgozott napok 

számának indexe 2001 évhez képest (%) 

 

 

.  
Forrás: DaRMK Bajai Kirendeltség 

 

 A kiadott AM-könyvek területi egyenlıtlenségeit figyelve megállapítható, hogy minél 

fejletlenebb egy régió, annál nagyobb az alkalmi munkavállalás aránya. Ennek 
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megfelelıen az Alföld áll az élen 15% feletti, míg a másik szélsıséget a nyugat-

dunántúli régió képviseli 10% alatti aránnyal. (29. ábra) 

 

29.ábra: Kiadott AM-könyvek aránya régiónként és megyénként (2006) 
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Forrás: FSZH ,DaRMK (Szerk: TÉSITS R. 2008) 

 

A dél-alföldi régió megyéi (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád,) gazdasági fejlettségüket 

tekintve elmaradnak az országos átlagtól. Ezen túl a földrajzi elhelyezkedésüket tekintve 

hagyományosan mezıgazdasági területen fekszenek. Megemlítendı még, hogy 

mindhárom határmegye is, így a nem EU tag Szerbia-Montenegró valamint Románia 

közelsége is speciális helyzetet teremt foglalkoztatási szempontból. A 2005-ben a régió 

minden kirendeltségében jelentısen nıtt az AM könyvet kiváltók száma (+87%), ezzel 

párhuzamosan egy kivételével minden kirendeltség illetékességi területén emelkedett a 

regisztrált munkanélküliek átlagos száma is (9%) az elızı évhez képest. Ez a tendencia 

2006-2007-ben is folytatódott: a regisztráltak álláskeresık száma évente átlagosan 8,5 

%-kal nıtt, a kiváltott AM könyvek száma 60%-kal emelkedve 2006-ban elérték a 88 

500 darabot. Ugyanebben az évben a Dél-alföld munkaügyi központjaiban átlagosan 60 

ezer regisztrált álláskeresıt tartottak nyílván. A következı évben újabb 80 ezer AM 

könyvet váltottak, de a jogszabályváltozás miatt 2007-ben nem csak a frissen, hanem 

már a 2005. szeptemberétıl kiváltott könyvek is érvényesek voltak, így ennek az évnek a 

végére megközelítıleg 100 ezer érvényes AM könyv volt az embereknél. A könyv 

igénylés havi adataiból a szezonális tendencia látható, ami szerint júliusban a 

legnagyobb, míg decemberben a legkisebb a könyv iránti kereslet. Az AM-könyvek 
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forgalmát kistérségi szinten vizsgálva a Dél-Alföldön szembetőnıen magasak 

Kecskemét, Szeged és Békéscsaba értékei. A 100 aktív lakosra jutó AM könyvek száma 

alapján Békés és Bács-Kiskun megye déli, délkeleti kistérségei vezetik a listát. Ezek a 

különbségek összevethetık egyrészt a munkanélküliség területi eloszlásával. Különösen 

igaz ez a mezıkovácsházai, mórahalomi, kiskunmajsai, jánoshalmai és a bácsalmási 

kistérségekre.(30.ábra)  

 
30.ábra:100 aktív lakosra jutó AM könyvek száma a Dél-Alföldön (2006) 
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Forrás: FSZH ,DaRMK (Szerk: TÉSITS R. 2008) 

 

  Többek között ezek azok a területek, ahol az ország egyik legtermékenyebb 

termıterületén alakult ki a legmélyebb gazdasági-társadalmi válság. A rendszerváltozást 

követıen a rendkívül gyorsütemő, mélyreható, és a gazdasági élet minden területére 

kiterjedı változások – a privatizáció és a gazdasági szerkezetváltás – drámaian érintették 

a vidéket. A helyi gazdaság szerkezetében a legutóbbi idıkig túlsúlyban voltak a 

válságágazatok (agrárium, könnyőipar), a túltermeléssel küzdı iparágak (élelmiszeripar), 

illetve olyan alágak, amelyek kifejezetten a korlátozott felvevı-képességő helyi piacra 

termeltek, s nem voltak elégséges mértékben jelen a dinamikus fejlıdést indukáló ipari 

és szolgáltató tevékenységek. Az ipari foglalkoztatottság alig haladja meg a 20 

százalékot, amely országosan a legalacsonyabbak közé tartozik. A leghátrányosabb 

helyzető magyarországi kistérségek mindegyékére elmondható, hogy az ezredfordulót 

követıen – különösen a 2003 és 2007 közötti idıszakban – jó néhány százalékponttal 
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nıtt az álláskeresési ráta. Külön csoportot képeznek azonban azok a térségek, amelyek 

munkanélküliségi rátái az átlagot meghaladóan növekedtek.(31.ábra) 

 

31. ábra: Munkanélküliségi ráták a Dél-Alföldön  
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Forrás: FSZH ,DaRMK (Szerk: TÉSITS R. 2008) 

 

A periférikus elhelyezkedéső, az autópályáktól és a fıközlekedési útvonalaktól távol esı 

kistérségben még az ezredfordulót követıen is jellemzı volt a nagyobb létszámú 

munkaerıt foglalkoztató vállalkozások, ipari és mezıgazdasági szövetkezetek 

átalakulása, leányvállalatok, telephelyek megszőnése, illetve jelentıs mértékő 

zsugorodása. A területen elıállított mezıgazdasági terményeket feldolgozó kapacitások 

is jelentıs mértékben összezsugorodtak, vagy megszőntek. Új, jelentıs létszámban 

alkalmazottakat felvenni képes munkahelyek tehát nem jöttek létre. 

   Az alkalmi foglalkoztatás és a gazdasági szerkezet területi összefüggései: Elsısorban a 

mezıgazdaság (szılészet, paprikaszedés, uborkaszedés, kukoricaszedés, vöröshagyma-

tisztítás, kerti munka, ültetés, mőtrágyázás, méhészeti munka) területén népszerő. 2005 

nyarától új szabályként jelent meg, hogy lehetıség nyílt a mezıgazdasági (különösen 

növénytermesztés, állattenyésztés, halászat) tevékenységet végzı munkavállalónak 

idénymunka keretében történı foglalkoztatására egy naptári éven belül legfeljebb 90 

napig.  A fentieknek megfelelıen a területi egybeesés itt sokkal látványosabb mint az 

álláskeresık eloszlása tekintetében. A mezıgazdaságban foglalkoztatottak kistérségi 
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megoszlása szinte lemásolja a 100 aktív lakosra jutó AM könyvek számát bemutató 

kartogramot. (32.ábra) 

 

32. ábra: A mezıgazdaságban foglalkoztatottak aránya a Dél-Alföldön (2001) 
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 Forrás: FSZH ,DaRMK (Szerk: TÉSITS R. 2008) 

 

Ez alól kivételt mindössze három terület, a csongrádi, a békéscsabai és a gyulai kistérségek 

jelentenek, ahol, bár magas a legális alkalmi munkavállalás aránya, mégsem nevezhetik magukat 

munkanélküliség, vagy mezıgazdasági foglalkoztatottság alapján felülreprezentáltnak. Ennek 

hátterében e térségek építıipari, illetve vendéglátó-ipari aktivitása állhat, amely ágazatokon belül 

egyes munkakörökben (pultos, bolti eladó, szakács, felszolgáló, valamint az építıipari segéd- és 

betanított munka) szintén népszerő az alkalmi munkavállalás. Három kistérség foglalkoztatási 

gyakorlata is eltér pl. a régióközpontban jellemzıtıl. A 65 ezres Békéscsaba, a 32 ezres 

Gyula, vagy a 18 ezer fıt számláló Csongrád kis- és középvállalkozásainak a tıkeereje 

jelentısen elmarad a 164 ezres megyeszékhelyen tapasztalt lehetıségektıl. A kevésbé 

tıkeerıs kisvállalkozások számára nem annyira pótlólagos munkaalkalmat jelent az 

alkalmi munnkavállalás, sokkal inkább a közterhek megtakarításának lehetıségét. Ebben 

az esetben a vállalkozó megszünteti a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 

munkaszerzıdéseket, és helyette AM-könyvvel foglalkoztatja az embereket. Többek 

között ezzel is magyarázható az utóbbi évek látványos fejlıdése, illetve az, hogy a 
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munkanélküliek után járó kedvezmény megszőnésével ugrásszerően megnıtt az „egyéb” 

kategóriába sorolt AM-könyvek kiváltóinak száma. A kisebb kereskedelmi cégek 

számára finanszírozhatatlan terhek mellett a nagy kereskedelmi láncok támasztotta 

verseny miatt is romlik a kisebb cégek pozíciója. Ezt a feltevést erısíti a külföldi 

állampolgárok alkalmi munkavállalási adatainak magyarországi vizsgálata is. 2006-ban 

a külföldiek 11248 darab AM könyvet váltottak ki, csaknem egynegyedével többet, mint 

2005-ben. A kiváltott könyveknek alig több mint egyharmadát (34,4%-át) mutatták be 

(3874 darabot). A külföldiek esetében is a bemutatási arány 10%-pontot javult egy év 

alatt. Messze a legtöbb AM könyvet Bács-Kiskun megyében váltották ki (3314 darabot), 

de megközelítette a kétezer darabot Csongrád, és Komárom-Esztergom megyékben, 

1203 darabot kértek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A bemutatási hajlandóság nem 

állt arányban a kiváltott könyvek nagyságrendjével. Míg Bács-Kiskunban és 

Csongrádban a könyvek alig több mint egyötödét hozták vissza, addig Komáromban 

több mint a felét, de Szabolcsban is 42%-át. A bemutatott könyvek egyharmada EU 

tagországbeli polgároké, ezen belül 98%-a szlovákoké volt. Az EU-n kívüli országok 

állampolgárainak kétharmada Romániából, és több mint egynegyede Ukrajnából jött. 

Mind az egy fıre jutó munkavállalási alkalmak száma (11,2 nap), mind az egy fıre jutó 

teljesített napok száma (24,0%) magasabb volt, mint az az összes könyv esetében volt 

tapasztalható. A munkavállalási alkalmak számát tekintve messze a legnagyobb 

részesedéssel Komárom-Esztergom megye bírt: az összes magyarországi külföldi ismert 

munkaalkalom több mint négytizede ebben a megyében jelent meg (!). A külföldiek által 

ledolgozott napok (93 ezer nap) 44%-a teljesült mezıgazdasági idénymunkán. Az egyes 

megyék közül ki kell emelni Bács-Kiskun, Fejér, Szabolcs- és Tolna megyéket, ahol a 

külföldiek által teljesített napok kilenctizede volt mezıgazdasági jellegő, míg például a 

szintén jelentıs számban külföldieket foglalkoztató Komárom-Esztergomban csupán 

0,3%-os volt. A teljesített napok egy fıre jutó számában jelentıs eltérés mutatkozik 

megyénként: legmagasabb Gyır- (39,2), Tolna (38,7) és Komárom-Esztergom (36,5%) 

megyékben, legalacsonyabb Budapesten, Baranya, Nógrád, Pest, Borsod és Szabolcs 

megyékben (16 nap alatti). Az egy napra kifizetett munkabér szerinti osztályozás alapján 

a külföldiek által teljesített napok közel négytizedét a legalacsonyabb, 11%-át a II., 3%-

át a III., és legnagyobb hányadát 48%-át a legmagasabb kategóriába tartozó összeggel 

díjazták.  
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Az álláskeresık és a kiskönyv tulajdonosok számának emelkedése mellett 

megfigyelhetünk egy másik tendenciát is. A KSH adatai szerint 2006. elsı negyedévétıl 

2007. harmadik negyedévéig 20 ezer fıvel nıtt a foglalkoztatottak száma a régióban. 

Mivel KSH módszertana alapján az is foglalkoztatottnak minısül, aki akár csak egy órát 

dolgozott AM könyvvel a kérdezést megelızı héten alapos okunk van feltételezni, hogy 

a foglalkoztatottak számának emelkedése ennek az atipikus foglalkoztatásnak 

köszönhetı és nem a klasszikus foglalkoztatás bıvülésének.  

Mivel az volt a kistérségi megfigyelések alapján a föltevésem, hogy az alkalmi 

foglalkoztatás fentebb említett ütemő elterjedése nem a foglalkoztatás kifehérítését 

szolgálta, kíváncsi voltam az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség 

2007-ben ellenırzési tapasztalataira. Az ellenırzött munkavállalók száma 2007-ben 732 

428 fı volt, ebbıl szabálytalanul foglalkoztatott munkavállalók száma: 472 586 fı. A 

korábbi évek tapasztalatai alapján legnagyobb számban jelent meg a feketemunka, vagy 

bejelentés nélküli munka, a színlelt szerzıdéssel történı foglalkoztatás, valamint a 

külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása. Az OMMF 2007-ben összesen 72 743 

munkavállaló feketén történı foglalkoztatását tárta fel, ez több mint hétszerese a 2004. 

évi számadatnak (33. ábra).  

 

33. ábra: Feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók száma (2002-2007) 

 

 
 

Forrás: OMMF 

 

Megfigyelhetı, hogy az AMK elterjedésével hasonló ütemben nıtt a fekete 

munkavállalással érintettek száma. Az építıiparban összesen 14 596 ellenırzés történt, 
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amelynek nyomán a munkáltatók kb. 2/3-ánál, 10 049 munkáltatónál tártak fel az 

ellenırzések feketemunkát. Az év során feltárt engedély nélküli külföldi (2 409 fı) több 

mint fele, 1 229 fı, az építıiparban dolgozott. A mezıgazdaság területén 1 378 

ellenırzés történt, ennek nyomán 769 foglalkoztató esetében tárt fel az OMMF 

feketemunkát (34. ábra).  

 

34. ábra: Fekete foglalkoztatással érintettek ágazati megoszlása 2006.(zöld) és 

2007.(piros) években 

 

 

                       mezıg.      feldolgozói.     építıipar    kereskedelem  vendégl.   biztonsági 

Forrás: OMMF 

 

Az AM könyvvel foglalkoztatás esetén egy munkavállaló egy munkáltatónál egy naptári 

évben legfeljebb kilencven napot dolgozhat, a munkaadók ennek kicselezésére is 

megtalálták a megoldást: a kék könyvbe nem minden munkanapon ragasztanak jegyet, 

így papíron csökkentik a ledolgozott napok számát. Az OMMF országos adatai szerint a 

munkáltatók valamennyi ellenırzött ágazatban igyekeznek kijátszani a könnyített 

alkalmazási feltételeket biztosító, kék könyves foglalkoztatás szabályait. Az építı-

iparban egész évben jellemzı a kék könyvvel történı jogsértı foglalkoztatás. A 

munkavállalók az esetek nagy részében belekényszerülnek a jövedelem eltitkolásába, 

mert csak így kaphat munkát. Alapvetıen a munkáltatók érdeke ez a foglalkoztatás, 

mivel így jóval kevesebb a kiadása. 

A Nyugat-dunántúli régióban 2007-ban több mint 5500 feketén dolgozó munkást találtak 

az ellenırzések során, s az esetek csaknem nyolcvan százalékában a kék könyvvel 

kapcsolatos hibák, mulasztások voltak. A leggyakoribb mulasztás az, hogy a dolgozók 
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nem tartják maguknál a könyvet, vagy az nincs kitöltve az adott napra. De aligha 

véletlen, hogy éppen az ilyen feledékenységre utaló hibák jellemzıek. A munkaügyi 

felügyelıség szerint az esetek többségében ugyan nem bizonyítható, hogy a könyvekkel 

kapcsolatos adminisztrációs mulasztás szándékos feledékenység lett volna, ám ettıl 

függetlenül a szankcionálás nem maradhat el.  

Az Észak-alföldi régióban 2006-ban a munkaügyi ellenırök csaknem háromezer 

szabálytalanságot tártak fel az alkalmi munkavállalói könyvekkel kapcsolatban. Szinte 

minden szakmára jellemzı volt az alkalmi munkakönyves foglalkoztatás - az építıipartól 

kezdve a mezıgazdaságon át az ırzı-védı cégekig. Szabolcsban és Hajdú-Bihar 

megyében általában 80 százalék körüli volt a szabálytalan esetek száma, Jász-Nagykun-

Szolnok megyében viszont meghaladta a nyolcvanöt százalékot. Elıfordultak olyan 

esetek, amikor egy cégnél csaknem minden dolgozót alkalmi munkásként 

foglalkoztattak, de teljesen szabálytalanul. A szigligeti strandon például egy huszonöt fıt 

foglalkoztató étteremben a munkáltatónak csak három fıállású dolgozója volt a nyáron, 

a többieket alkalmi foglalkoztatás keretében alkalmazták, a kék könyvek kitöltése 

szabálytalanul és ötletszerően történt. Az étteremben az ellenırzés napján tizennyolc 

embernek nem volt szabályosan kitöltve és aláírva az aznapi munkavégzése.  

  Az alkalmi munkavállalás – mint atipikus foglalkoztatási – tömeges mértéket öltött a 

kistérségben és Magyarországon egyaránt. Térbeli elhelyezkedésére jellemzı hogy az 

ország elmaradottabb részein jelent meg legnagyobb mértékben. Az országos és területi 

adatok összehasonlítása megerısítette azt a föltevésünket, hogy a kezdetben pozitív 

hatását sokszorosan túlszárnyalta az AM könyv „árnyék” oldala. Amint azt feltételeztük 

nemcsak a kiváltott AM könyvek darab száma, hanem a ledolgozott munkavállalási 

napok száma is drasztikusan megugrott az utóbbi két-három évben. A kutatásban 

összegyőjtött és elemezett adatokat összegezve megállapítható, hogy 2006-2007. 

években, a vizsgált területeken egyaránt növekedett a regisztrált munkanélküliek, a 

foglalkoztatottak, a feketén foglalkoztatottak és az AM könyvesek száma. A jogszabályt 

-1997-ben - életre hívó jogalkotói szándékkal ellentétben a munkaerıpiac nem fehéredett 

lényegesen (OMMF, 2007.) és a természetes személyfoglalkoztatók mára a bejegyzések 

csak 2,2 százalékában találhatók meg! A szezonális és mezıgazdasági foglalkoztatás 

valós mértékét jobban tükrözik a külföldiek által kiváltott könyvek, fıleg a határ menti 

és gazdaságilag elmaradottabb térségekben. Bács-Kiskun, Fejér, Szabolcs- és Tolna 
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megyékben, a külföldiek által teljesített napok kilenctizede volt mezıgazdasági jellegő. 

Elgondolkodtató, hogy Komárom-Esztergom megye bírt az összes magyarországi 

külföldi ismert munkaalkalom több mint négytizedével mezıgazdasági idénymunkán 

való részvétel mégis csak 0,3%-os volt. A magyarországi vállalkozásoknál dolgozó 

szlovákok jó részét AM könyvvel foglalkoztatják, mint ahogy a magyar vállalkozók is 

egyre inkább ezt preferálják. Ezt támasztja alá még, hogy az egy napra kifizetett 

munkabér szerinti osztályozás alapján a külföldiek által teljesített napok legnagyobb 

hányadát 48%-át a legmagasabb kategóriába tartozó összeggel díjazták ugyanezek a 

munkáltatók. Az „AM jelenség” mértékét jól jellemzi, hogy az ország munkavállalási 

korú gazdaságilag aktív népességének mintegy 15%-a rendelkezett alkalmi 

munkavállalói könyvvel a vizsgált idıszakban. 

 

 
5. 4. A szomszédos Szerbia hatása a kistérség munkaerıpiacára, a 
határmenti együttmőködés lehetıségei.  
 
A Bajai kistérség munkanélküliségét vizsgálva óhatatlan a szerb hatások, lehetıségek 

áttekintése. Segíti vagy gátolja Szerbia közelsége a kistérségi munkanélküliség 

alakulását? Értekezésem e részében kissé tágabb kitekintésben foglakozom a szerb 

állampolgárok magyarországi munkavállalásával, illetve a szomszédos (bajai és 

zombori) munkaerı-piaci körzetek együttmőködésének lehetıségeivel. (48.ábra) 

48.ábra: A bajai és a zombori térség 

 

 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
5.4.1. A külföldiek munkavállalása Magyarországon  
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  Adott esetben a külföldi munkavállalók hatással lehetnek egy-egy térség 

munkaerıpiacára, így a helyi munkanélküliség alakulására. Ez a fejezet a 

Magyarországra irányuló munkavállalási célú imigrációval foglalkozik az ezredforduló 

körüli adatok feldolgozásának segítségével.  A magyar rendszerváltás és piacgazdaságra 

való áttérés következtében fıleg az 1990-es évek második felétıl kezdve, folyamatosan 

növekvı létszámban érkeznek munkavállalók Magyarországra a világ több, mint 110 

országából. 2004. május 1-tıl, Magyarország az Európai Unió tagja. A külföldiek 

magyarországi munkavállalásáról szóló jogszabály megkülönbözteti az EU-ból és az 

EU-n kívülrıl érkezı munkavállalók foglalkoztatásának lehetıségeit. A külföldi 

munkavállalók meghatározott csoportjait érintıen (pl. EU állampolgárok és 

hozzátartozóik) az engedély kiváltásának kötelezettsége nélkül is lehet a munkát 

vállalni. A nem EU tagország állampolgárai foglalkoztatására - fı szabályként - akkor 

adható ki engedély, ha a magyar munkaerı-piacon bizonyítottan nem található olyan 

személy, aki az adott munkakört be tudná tölteni. Románia és Bulgária 2007. januárjától 

csatlakozott az EU-hoz. Számukra a 354/2006 (XII. 23.) sz. Kormányrendelet 

mellékletében felsorolt foglalkozások esetében lehetıség van a munkaerı-piaci helyzet 

vizsgálata nélkül kiadni munkavállalási engedélyeket. 

  Az FSZH nyilvántartásában szereplı külföldi munkavállalók adatai szerint 1996-ban 

összesen 20.296 munkavállalási engedélyt adtak ki, 2005-ben pedig már több mint 53 

ezret. A csatlakozás elıtti utolsó napon, 2004. április 30-án, 55.710 külföldi 

munkavállaló rendelkezett érvényes engedéllyel. A jogosultak közül túlnyomórészt a 

szlovákiai munkavállalók használták és használják ki a kötöttségektıl mentes 

munkavállalási lehetıséget. 2005. év végén azonban már jelentısebb csökkenést 

mutatott az érvényes engedélyek száma, tükrözve a kiesı állampolgársági csoportokat. 

2006-ban a Munkaügyi Központok 52.505 általános és 2.216 mezıgazdasági szezonális 

munkavállalási engedélyt adtak ki. A mezıgazdasági szezonális engedélyek túlnyomó 

többségét a romániai, kisebb részben ukrajnai munkavállalók vették igénybe. A szerb 

munkavállalók (2006-ban 1894 fı) száma nem nagy ugyan, de évi 20%-os növekedést 

mutat.  

Minden jogcímet figyelembe véve a 2006. december 31-én 64.626 külföldi 

munkavállaló rendelkezett érvényes munkavállalási engedéllyel vagy igazolással. A 

2007-es évben megkezdıdött a külföldi munkavállalók számának lassú apadása. A 
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kiadott munkavállalási engedélyek, együttes száma 2007. elsı kilenc hónapjában 42.576 

db volt, ez 14.379 fıs (25,2%-os) csökkenést jelent a 2006. azonos idıszakához képest. 

Fıleg a román állampolgárságú munkavállalók száma mérséklıdött a legnagyobb 

mértékben (8.412 fı, 29,5%), ezt követi a Szlovákiából (4.964 fı, 40,1 %) és az 

Ukrajnából (1.011 fı, 13,7%) érkezett munkavállalók számának csökkenése. 

A teljes létszámon belül a román állampolgárságú munkavállalók aránya 42,6%, a 

szlovákoké 25,8%, az ukránoké 12,8%, a szerbeké pedig 2.47%. A munkavállalók 

mintegy 60%-a (40.020 fı) a Budapest régióban talált munkaalkalmat, 22,6%-uk 

(15.141 fı) a Közép-Dunántúlon, 5,4%-uk (3.607 fı) a Nyugat-Dunántúli régióban, 

5,1%-uk (3.399 fı) pedig a Dél-alföldi régióban dolgozott. Észak-Magyarország 

részesedése 3,6% (2.433 fı), míg a legkevesebb külföldi munkavállaló az Észak-

alföldön (1.289 fı, 1,9%) és Dél-Dunántúlon (981 fı, 1,5%) található. Magyarország EU 

csatlakozása elıtti idıszakából a szomszédos országokból és összefoglalva Jugoszlávia 

utódállamaiból érkezıkrıl állnak rendelkezésre adatok(11.táblázat). 

11. táblázat: Magyarországon kiadott munkavállalási engedélyek a szomszédos(akkor 

még) nem EU tagállamok polgárainak 1996-2003. 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 200
3 

Jugoszlávia 
utódállamai 

1044 1192 1114 1431 1602 1487 1294 133
2 

Románia 
 

9218 1090
9 

11862 16982 19774 26931 30497 331
31 

Szovjetúnió 
utódállamai 

3047 3852 3544 4896 5783 7596 7071 844
9 

Szlovákia 
 

696 1140 803 1254 3508 2955 3113 569
3 

 
Forrás: FSZH, 2007. 

 

  A magyar és a szomszédos országok bérviszonyit is jól jellemzi a fenti táblázat. A 

legnagyobb létszámban, egyenletesen növekvı számban Romániából érkeztek 

munkavállalók. A szlovák munkavállalók számának ugrásszerő változásai összefüggtek 

a külföldi befektetık határ menti fejlesztéseivel (Pl. az Suzuki autógyár Esztergomban). 

Elmondható a szlovák, ukrán és román bérviszonyokról, hogy a magyar bérektıl 

évtizedeken át tradicionálisan alacsonyabbak voltak. A jugoszláv utódállamok 
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munkabéreire ugyanez nem vonatkozik, így a magyar bérek nem voltak akkora vonzó 

hatással az ottani munkavállalókra.  

A magyarországi nettó bérek az országban megoszlanak. Mezıgazdasági 

idénymunkával, és segédmunkával a kereset havi 4-500 Euro, vendéglátásban 5-700 

Euro, építıiparban 700-900 Euro, ami nagyban függ a munkavégzés földrajzi helyétıl, 

körülményeitıl és az adott munkavállaló szakképzettségétıl.  

Összefoglalóan megállapítható, hogy az ezredforduló után erısödött a külföldi 

munkavállalók magyarországi jelenléte. Az FSZH itt fel nem tüntetett adataiból az is 

kitőnik, hogy az ország EU-s csatlakozása után a román és szlovák állampolgároknak 

kiadott engedélyek száma csökkent – ami a szabályok változásának is betudható – a nem 

EU-s országokból irányuló munkavállalási célú beáramlás viszont folyamatosan nıtt.     

 
5.4.2. Szerb munkavállalók a határ menti megyékben 
 

  A határ menti területek munkanélküliségét befolyásolhatja a határ túloldaláról érkezı 

munkavállalók száma. Ebben a fejezetben a szerb állampolgárok magyarországi 

munkavállalási engedélyeivel foglalkozom. Arra voltam kíváncsi van-e olyan 

nagyságrendő szerb munkavállalás a területen, amely hatással van a kistérségi 

munkanélküliség alakulására. A Magyarországon kiadott engedélyek 60%-a Budapest 

környékén találhatóak. Vidéken kiemelkedik a szerb munkavállalási engedélyek 

koncentrációja a Dél-alföldön, ezen belül Bács-Kiskun de fıleg Csongrád megyékben. A 

Dél-alföldi régió megyéi (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád,) gazdasági fejlettségüket 

tekintve elmaradnak az országos átlagtól. Ezen túl a földrajzi elhelyezkedésüket tekintve 

hagyományosan mezıgazdasági területen találhatók. Két megye határos Szerbiával, de 

Románia közelsége is speciális helyzetet teremt a foglalkoztatás szempontjából. A 

munkanélküliségi ráta magasabb az országos átlagnál: Bács-Kiskun Megyében 11% 

Csongrád megyében 10 % ( 2006, ) A munkahelyek hiánya mellett az elzártság is 

jellemzı, az úthálózat, távolsági tömegközlekedés problémái révén(12.táblázat).  

 

12. táblázat: Szerb állampolgároknak kiadott munkavállalási engedélyek 2004-2007.IX. 
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Forrás: FSZH, DaRMK,Békéscsaba 2007. 

 

  Bács-Kiskun megyében a rendelkezésre álló adatok elemzésébıl megállapítható, hogy - 

2004-ben - tipikusan mezıgazdaságban (spárgaszedés 18 fı), az építıiparban (20 fı), és 

a vendéglátás területén (25 fı), kaptak munkavállalási engedélyt szerb munkavállalók. 

2005-ben is a vendéglátás volt a tipikus célmunkahely (28 fı), amellett 12 pék kapott 

munkalehetıséget, de engedélyt kapott pl. 5 sportoló is. 2006-ban az építıipar volt a 

tipikus cél (53 fı), ezt továbbra is a vendéglátás követte (32 fı). A többiek elsısorban a 

szolgáltatások területén dolgoztak. 2007-ben túlnyomó részben szintén az építıiparban 

vállaltak munkát. A munkahelyek földrajzi elhelyezkedése alapján 50%-ban a határtól 

50 km-en belül vállaltak munkát szerbek, fıleg városokban (Tompa, Kiskunhalas, 

Kiskırıs, Soltvadkert, Baja). 

  Csongrád megyében adták ki – a magyar megyék közül - arányaiban a legtöbb 

munkavállalási engedélyt az elmúlt idıszakban szerb állampolgárok részére. 2004-2007-

ben - tipikusan segédmunkásoknak adtak ki munkavállalási engedélyeket (40%), 

túlnyomó részben a mezıgazdaságban és az építıiparban foglalkoztatták ıket. Az 

autópálya építési munkákon sok szerb állampolgár dolgozott fıleg segédmunkás és 

tehergépkocsi-vezetıként. Megemlítendı még célmunkahelyként az egészségügy is. Évi 

10-20 ápoló és asszisztens vállalt Szegeden munkát Szerbiából. A sportolóknak kiadott 

engedélyek száma évi tíz fı körüli, de a fémipar és az ékszergyártás területére is 

érkeztek vendégmunkások. A munkavállalók 80 %-a férfi 20 %-a nı volt a vizsgált 

idıszakban (49.ábra).  

 

49. ábra: A szerb munkavállalók nemi eloszlása Bács-Kiskun és Csongrád megyékben 

Év Magyarország Bács-Kiskun Csongrád 

2004 1321 98 108 

2005 1578 65 297 

2006 1894 179 333 

2007 I-IX. 1539  110 272 
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Forrás: DaRMK 

 

  Bács-Kiskun és Csongrád megyék eltérı munkaerı-piaci helyzete és a munkavállalási 

engedélyek kiadásának helyi gyakorlata alapján az adatok összehasonlításával részben 

eltérı képet kapunk. Ebbıl a legfeltőnıbb a munkavállalási engedélyek földrajzi 

eloszlása. Bács-Kiskun megyében, a kiadott 452 engedélybıl, a legtöbb szerb 

munkavállalási engedélyt Tompa (52), Kecskemét  (51) és Kiskunhalas (50) területére 

adták ki. A többi Bács-Kiskun megyei városban is arányosan megoszlott a számuk, 

egyedüli kivétel a határ menti Bácsalmás (2 db), ami azzal is magyarázható, hogy itt volt 

a legmagasabb a munkanélküliségi ráta ebben az idıben (20%,2006.).Ezzel szemben 

Csongrád megyében – a vizsgált idıszakban - kiadott 1010 engedélybıl 924 db szólt 

Szeged területére, ami az összes 91%-ának felel meg! Ez a szám arra is rámutat, hogy 

Szegeden volt a legnagyobb munkaerı-hiány. Lényeges eltérés a szakképzettségek 

alakulása is. 

  Amíg Bács-Kiskun megyében több mint 90%-ban szakképzettséget igénylı 

munkakörökben alkalmaztak szerbeket, addig Csongrád megyében ez a mutató csak 

60%-os. Összehasonlítva a két megye adatait a vendégmunkások életkori és nemi 

eloszlása ugyanolyan képet mutat. Ebbıl a szempontból a tipikus, szerb állampolgárságú 

munkavállaló 25 és 35 év közötti férfi.  

  Tendenciáját tekintve mindkét területen és országosan is nıtt a munkavállalási 

engedélyek száma. Ez azt is jelenti, hogy egyrészt a munkáltatók elégedettek a szerb 

munkavállalókkal, másrészt a magyarországi bérek emelkedésével vonzóbbá válik a 

szerb állampolgárok részérıl a munkavállalás. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, 

hogy a magyar munkaerı-piacon is alapvetı feltétele a foglalkoztatásnak a magyar nyelv 
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ismerete. A munkavállalók nemzetiségérıl nincsenek adataink, de feltételezzük, hogy a 

Magyarországon foglalkoztatott szerb állampolgárok többsége magyar nemzetiségő. 

Ismerve a magyar munkaerı-piac tendenciáit, a jövıre nézve fokozottan érvényes lesz az 

a trend, hogy elsısorban a  hiányszakmákat betöltı szakképzett munkaerı 

foglalkoztatására valamint a mezıgazdasági szezonmunkára fognak kiadni a magyar 

hatóságok munkavállalási engedélyt. 

   A bajai kistérségben viszonylag kevés munkavállalási engedélyt kértek ezért a térségi 

munkanélküliségre nem volt hatással a szerb állampolgárok munkavállalása. Sokkal 

inkább jellemzı volt a szerb állampolgárok részérıl magyar gazdasági társaságok illetve 

vállalkozások alapítása, ami a magyarországi tartózkodás feltétele volt, így elsısorban 

önfoglalkoztatással vesznek részt a térség munkaerıpiacán. 

 

5.4.3. Munkaerı-piaci helyzetkép Zombor térségében  

 

  A Bajai kistérségi munkanélküliség csökkentésének lehetısége hosszú távon a 

határmenti ingázás lehetne. Ebbıl a szempontból fontos megismerni milyen a helyzet a 

kistérség déli határán túl. Ebben a fejezetben a szomszédos Zombori kistérség 

munkaerı-piaci helyzetének vizsgálatáról szeretnék beszámolni, amely terület szintén 

periférikus elhelyezkedéső, mivel a Horvátországgal és Magyarországgal határos, ami az 

EU határa is. Három határátkelıhelye van kettı (Bácsbéreg, és Bezdán) Horvátország, 

egy Kolutnál Magyarország felé. Fontos tudni,hogy a trianon elıtt Magyarország része 

volt, a Nyugat-Bácska részeként sok szállal kötıdött egykor gazdasága 

Bajához,amelyrıl már a korábbi fejezetben is írtam. 

   Szerbia közigazgatási területi beosztása eltér a magyar területi beosztástól. Szerbia 

területén 29 körzet (és Belgrád fıváros, amely egymagában régió, körzet és fıváros) és 

194 önkormányzat van. Ezek a körzetek némileg hasonlóak a magyar megyékhez, bár 

kisebbek annál. A körzetek (régiók) községeket foglalnak magukba, amelyek hasonló 

nagyságúak, mint a magyar kistérségek, a község a legkisebb közigazgatási egység, ami 

funkcióit tekintve az egykori magyarországi járásnak felelnek meg. A körzeteknek és 

községeknek megfelelı munkaerı-piaci körzeteket alakított ki a szerb Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat. (50.ábra) 
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50.ábra: A zombori régió a vajdaságban. 

 

  
Forrás: Zombor község honlapja 

 

A zombori régió vagy Nyugat-bácskai körzet Szerbia észak-nyugati részén 

található.Területe 2,74%-a a Szerb Köztársaságnak, illetve 11,25%-a a Vajdasági 

Autonóm Tartománynak. A régió területe 2.420 km2, amibıl 1.178 km2 a zombori 

község kerülete, az apatini községé 350 km2, a hódsági községé 411 km2, a kulaié pedig 

481 km2 A régióhoz 37 település tartozik, amelybıl 16 a zombori, 7 a kulai, 5 az apatini 

és 9 a hódsági községben van. 5 településnek városi státusza van (Zombor, Kula, Apatin, 

Hódság és Cservenka). A régió adminisztrációs, gazdasági és kulturális székhelye 

Zombor, amely Vajdság 4 legnagyobb városa közé tartozik. A terület domborzata 

éghajlata szinte megegyezik a bajai kistérségével.  

  A 2002-es népszámlálás szerint a régió területén 213.242 lakos élt, ebbıl 96.669 fı a 

zombori községben, 48.306 fı a kulai községben, 32.793 fı az apatini községben és 

35.474 fı a hódsági községben) ez Szerbia lakosságának a 2,85%-a, illetve a Vajdasági 

Autonóm Tartománynak 10,59%-a. Népsürüségét illetıen Vajdaságban ez a régió a 

közepesen lakta területek közé sorolható 88 lakos/km2 (Szerbiában 85 lakos/km2, 

Vajdaságban 94 lakos/km2), ami azt mutatja, hogy a vajdasági átlag alatt van. Az ország 

lakosságának 17,14%-a tartozik valamely nemzetiséghez(37 nemzetiség él Szerbiában). 

Szerbia legnagyobb nemzeti kisebbsége magyar, amely 293 299 fıvel az ország 

lakosságának majd 4 %-át adja. A nemzetiségi strukturát tekintve a régióban élnek 

szerbek, magyarok, horvátok, montenegróiak, ruténok, ukránok, lengyelek, németek, 
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albánok, törökök, csehek, szlovákok. Szerbia összlakossága esetében a fokozatos 

elöregedés figyelhetı meg, s e téren a vajdasági adatok nagyjából hasonlóak. 

  Gazdaság adatainkat a 2002-es szerbiai népszámlálásra alapozzuk. 2002. év elı felében 

a Zombori körzetben 33.523-an voltak munkaviszonyban: ebbıl 48,21% üzemi, 20,44% 

mezıgazdasági dolgozóként; 0,39% vizmüvi dolgozóként; 4,3% épitıipari dolgozóként; 

4,1% dolgozott a közlekedésben; 13,19% a kereskedelemben; 4,44% vendéglátóiparban; 

1% kézmőiparban; 1,87% a közszolgáltatásban; 1,53% pénzügyi és más 

szolgáltatásokban és 0,59% egyéb ágazatban. 

  Ugyanebben az idıszakban a zombori foglalkoztatási szolgálat nyilvántartásban 31.500 

munkanélküli volt. 2002.-ben a régióban 4.201 regisztrált munkáltató volt (298 állami; 

3.625 magánvállalat; 174 szövetkezeti; 104 vegyes). Aktívan 2002. elsı felében csak 

1.313 vállalat mőködött (1.184 kis vállalat, 92 középvállalat és 32 nagyvállalat), ebbıl: 

ipari üzem 245, mezıgazdaság 162, épitészet 65, kereskedelem 530 és 311 

egyébvállalkozás volt. A régióban 3.985 üzlet van regisztrálva, amelybıl 25,5% 

kereskedelemmel, 24,8% kézmővességgel,15,0% vendéglátóiparral, 11,8% pedig 

pénzügyi és más szolgáltatásokkal foglalkozik.  A legfıbb gazdasági érték a térségben a 

mezıgazdaság és a termálvíz (70-95 °C hımérséklettel és kénben gazdag) kincs.  

  Zombor Község a körzet és a Vajdaság észak-nyugati részén található. E terület 

északon Magyarországgal (Bajai és Bácsalmási kistérséggel), észak-keleten a szabadkai, 

keleten a bácstopolyai, délkeleten a kulai, délen a hódsági, délnyugaton az apatini 

községgel keleten pedig Horvátországgal határos.(51.ábra) 

 

51.ábra:Zombor község 
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Forrás: Zombor község honlapja 

 

A községnek nagyon kedvezı az úthálózata, fıutak és regionális utak szövik át, amelyek 

Béreg, Szabadka, Újvidék és Hódság felıl húzódnak. Zombor-Belgrád közötti távolság 

175 km, Zombor-Budapest közötti távolság pedig 220 km. Zombor-Baja távolság 60 km. 

  A terület geomorfológiai alapját a telecskai lösz fennsík képezi, amely a község 

területének 1/3 teszi ki, lösz terasz, amelynek a tengerszint feletti magassága 90-100 m 

ingadozik. A területet több vizfolyás szabdalja fel, és nagyon sőrő csatornarendszere 

van. Mivel a község a Pannon-medencében és a Duna melleti részen, az úgynevezett 7-

es koridorban helyezkedik el, a többi községhez viszonyitva nagy mertékben megnöveli 

a község stratégiai szerepének fontosságát. 

  A községben 16 település található Zombor, Bácsgyulafalva (régebbi nevén Telecska), 

Béreg, Bezdán, Csonoplya, Doroszló, Gádor, Sári (Más néven: Babapuszta, 

Hadikkisfalu), Kerény, Küllıd, Monostorszeg, Nemesmilitics, İrszállás, Körtéd 

(Hadikfalva), Regıce és Sztapár falvak tartoznak hozzá.(52.ábra) 

 

 

52.ábra: Zombor község települései. 

 
Forrás: Zombor község honlapja 
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 E mellett vannak még a város vonzáskörébe tartozó tanyacsoportok - Bilić, Bukovac, 

Központ, Čičovi, Gradina, Kozara, Lenija, Lugovo, Milčić, Matarići, Nenadić, Obzir, 

Radojevići, Rančevo, Rokovci, Šikara, Šaponje i Žarkovac. 

A Zombor község területe összesen 1.178 km2 ez 13,50%-a Bácskának, 5,47%-a a 

Vajdasági Autonóm tartománynak, 1,33%-a a Szerb Köztársaságnak és 1,15% az egész 

országnak. Területi nagysága szerint ez a község a második helyen áll a Vajdaságban. 

1992-tıl Zombor  a Nyugat-bácskai Körzet székhelye, amit a zombori község mellett az 

apatini, hódsági, és kulai községek alkotnak. 

  Zombor községben, mint ahogy egész Szerbiában a vizsgált idıszak végén is zajlott a 

gazdasági átalakulás, amelynek lényeges eleme a privatizáció. Az állami vállalatok 

megszőnése nagyon magas munkanélküliséggel jár. Mindennaposak az elbocsátások. 

A munkanélküliség csökkenésére a derőlátóbbak sem számíthatnak a zombori 

községben, legfeljebb abban lehet reménykedni, hogy egyelıre nem lesz nagyobb a 

munkanélküliek száma. Hogy mekkora is a munkaerı-felesleg, egyelıre nem tudni 

pontosan mivel nagyon sokan nincsenek a munkaügyi nyilvántartásokban. Zombor 

községben 2007. évig folyamatosan növekedett a munkanélküliek száma. A 

foglalkoztatási szolgálat 2008. novemberi kimutatása szerint Nyugat-Bácskában 22 153 

munkanélkülit tartottak nyilván. A 2007. év októberéhez képest ez 5 ezer 300-al kisebb 

szám. A munkát keresık 25 százaléka 41 és 50 év közötti. A Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálatban a saját munkahelyteremtés, vagy egy munkanélküli alkalmazása esetén 

meghatározott támogatás összege 130 ezer dinárra (430ezer Ft) emelkedett. A zombori 

községben 6455, a hódságiban 6050, a kúlaiban 4900, az apatini községben pedig 4750 

név szerepelt a munkanélküliek listáján. A Zombori Gazdasági Kamara adatai szerint a 

nettó keresetek átlaga a körzetben 24.638 dinár volt ( kb.72 00 Ft), a köztársasági átlag 

ugyanakkor 26.981 dinárt tett ki. A korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is az apatini község 

foglalkoztatottai állnak az élen 34.029 dináros átlagfizetéssel, a zombori községben 

25.403 dinárt kerestek. Szembeötlı a lemaradás a kúlai és a hódsági községben, ahol a 

20 ezer dinárt sem érte el az átlag. Megfigyelhetı, hogy Vajdaságban a 15 év feletti 

aktív lakosságon belül a munkanélküliek aránya magasabb a szerbiai átlagnál, s a 23,2% 

nagyon magasnak mondható. Másrészt kimondottan magas az inaktívak aránya, hiszen a 

15 év feletti lakosok fele majdnem fele e kategóriába van sorolva. Itt valójában látens 

munkanélküliség húzódik meg, hiszen a munkahely elvesztése helyett nagyon sokan 
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kényszer-nyugdíjba mentek el. Ha a   munkanélküliség   változását vizsgáljuk az elmúlt 

években Szerbiában, akkor a következı adatsort kapjuk (a lenti táblázatban a 

munkanélküliek arányát látjuk az összes aktív lakoson belül. (13.táblázat)  

 

13. táblázat: Munkanélküliségi adatok Szerbiában 

 

Forrás: Szerbiai Nemzeti  Foglalkoztatási Szolgálat (NES) 

 

  A munkanélküliség  2000 – 2006 között közel kétszeresére emelkedett Szerbiában.  

Zombor községben 2007. ıszén 31,4 százalékot tett ki a munkanélküliek aránya, ami a 

köztársaság szintjén 29 százalék. Nyugat-Bácska többi községében még több 

munkanélkülit tartanak nyilván, arányuk eléri a 40 százalékot. A község a nagyarányú 

munkanélküliséget a külföldi befektetık vonzásával és az ipari zóna kiépítésével 

szeretné orvosolni. Az önkormányzat a megfelelı infrastruktúra kiépítésével, a 

munkaerı képzettségi struktúrájának megváltoztatásával és a vállalkozások 

beindításához szükséges adminisztráció leegyszerősítésével szeretné fellendíteni a 

község gazdaságát.  

  A 2002-es népszámlálási adatok szerint a délvidéki magyarság 3,5%-a dolgozik 

ideiglenesen külföldön. E statisztikai adat egyébként alacsonyabb az 5,2%-os szerbiai 

átlagtól, s a többi nemzetiséghez képest is inkább a második harmadban helyezkedik el a 

magyarság. A délvidéki magyarság, illetve a teljes szerbiai lakosság esetében két 

erıteljesebb migrációs periódust különböztethetünk meg: az 1960–70-es években fıként 

Németországba irányulót („vendégmunkások”), míg az 1990–2000-es években 

elsısorban a háború, s a gazdasági válság által kiváltott elvándorlást. Ha a délvidéki 

 15 év fölötti népesség 

Szerbia  2000 2001 2002 2003 *2004 2005 2006 

Munkanélküliségi ráta 12.09 12.23 13.28 14.63 18.50 20.8 20.9 

Munkanélküliségi ráta (15 - 64 

évesek) 
13.26 13.36 14.47 16.00 19.53 21.83 21.56 

 
*2004-ben  a szerb foglalkoztatási szolgálat átvette az (International Labour Organization) 

ILO és az Eurostat módszertanát, ezáltal megugrott a munkanélküliek aránya. 
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magyarság cél-országait vizsgáljuk, akkor az 1988–2002-es periódusban a fı célország 

egyértelmően Magyarország volt (az összes külföldön dolgozó magyarok 65%-a él itt), 

míg a korábbi az 1960–70-es években pedig Németország (az akkori idıszak délvidéki 

magyar kivándoroltjainak 70–75%-ára jellemzı ez). A 90-es évek célországának 

számított még a magyarság esetében természetesen Németország is, Ausztria, Svájc, 

Svédország, Kanada, Ausztrália. Az elmúlt 15 évben a Szerbiát elhagyó lakosság 

leginkább Nyugat-Európába és Észak-Amerikába vándorolt ki, s Magyarországra 

nagyrészt csak magyarok érkeztek (a Magyarországra érkezık 82%-a volt magyar 

nemzetiségő).Az 1998–2002-es idıszakban nagyrészt azonos intenzitású volt a 

magyarság kivándorlása: éves szinten átlagosan 5–600-an vándoroltak ki.  

 
5.4.4 A határ menti együttmőködés lehetıségei 
 
Az euroatlanti csatlakozási folyamatokra való tekintettel minden, a határon átnyúló 

kapcsolatok helyzetét, fejlesztésének lehetıségeit és esélyeit érintı kérdésnek megnıtt a 

jelentısége napjainkban. Az uniós csatlakozás eredményeként ugyanis belátható idın 

belül a magyar- szerb határszakasz egyben az Európai Unió határa is lesz. Így a határ 

elválasztó szerepe nagy valószínőséggel átmenetileg még inkább erısödni is fog, hiszen 

a szigorú schengeni elıírásokat azon a néhány határátkelın is be kell majd tartani, amely 

jelenleg a vizsgált területre esik. Az egyének, az árúk szabad mozgását ez az új helyzet 

nagy valószínőséggel inkább gátolja majd, mint segíti. Annak a valószínősége szintén 

csekély, hogy a jelenlegi határmente az elkövetkezendı idıszakban olyan gyorsan 

fejlıdik és gyarapszik, hogy még a csatlakozás elıtt képes lenne egy olyan integráló 

szerep betöltésére, mint az osztrák Burgenland tartomány, illetve Vas- és Gyır-Moson-

Sopron megyék példája mutatta és mutatja. (Balcsók I. 2003.) 

  A magyar térszerkezetben a Délvidék – Tóth József térszerkezeti megközelítésében - 

korabeli rusztikus kifejezéssel Magyarország "lágy alteste". Kiváló agráradottságú, 

vegyes (magyar, szerb, német, román) etnikumú térség, közepes sőrőségő textúrával, 

egyértelmő központi orientációval, de déli nyitottsággal, számottevı balkáni 

kapcsolatrendszerrel, érezhetı belgrádi vonzással. 

A Trianoni békeszerzıdés után a határ menti falvak, városok igen nagy kapcsolati 

tıkét vesztettek el mind gazdasági, mind kulturális értelemben. E kapcsolatok fennállnak 

ugyan, de újabb és újabb erıket kell megmozgatni ahhoz, hogy sikerrel újraalkossuk 
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ıket. A térképfelvételekbıl is látható, hogy azok az utak, melyeket határ vágott át még 

megvannak A térségi szakemberekkel történt interjúk alapján megállapítható, hogy a 

szándék is megvan arra, hogy mind gazdasági, mind kulturális értelemben egy 

újjászületés történjen. Fontos tényezı, hogy Baja város Zomborral jó testvérvárosi 

kapcsolatokat ápol. Fıleg oktatási intézmények együttmőködése található a két 

térségben. A Gara melletti határátkelı megépítésére évtizede ígéret van, de a 

kormányzati szándék idáig nem öltött testet. Napirenden van a hercegszántói 

határátkelıhely teherforgalom számára is alkalmas átépítése. 

A két kistérség gazdasági együttmőködésének ma még nemcsak adminisztrációs, de 

gazdasági okai is vannak. Szerbia EU-s csatlakozásáig rendkívül nehéz a schengeni határ 

átjárása. Szó sem lehet napi ingázásról, mivel a munkavállalás mindkét országban 

szigorúan szabályozott. A személyforgalmat nehezíti az a tény, hogy a szerb 

állampolgárok Magyarországra és így az EU-ba történı belépése szigorúan vízumhoz 

kötött. 

Nem elhanyagolható az sem, hogy a vizsgálat idején a zombori térség - országon belüli 

periférikus helyzete miatt is - gazdasága rendkívül gyenge teljesítményő a 

piacgazdaságra történı áttérés és privatizáció még nem fejezıdött be, ezáltal a zombor 

térségi munkanélküliség nagyon magas (20% fölötti), a határ melletti településeken 30-

40 %-ot is eléri. A térségek jövedelmi viszonyai számottevı vonzó hatást nem 

gyakorolnak a szomszédos területek munkavállalóira. Jelen állapotban Szerbia EU-s 

tagsága esetén – ismerve a két térség mutatóit - még rontaná is a Bajai kistérség 

munkanélküliségét a szabad átjárás. Mindemellett fontos a kulturális és a gazdasági 

kapcsolatok egyre szorosabbra főzése, mert hosszútávon jelentıs erıforrássá válhat ez az 

együttmőködés mindkét térségben. 

 

6. Az eredmények összefoglalása 

Tanulmányom fıbb eredményeit az alábbiakban foglalom össze:  

1. A Bajai kistérség periférizálódása az ezredfordulót követıen jelentısen 

felgyorsult, amely folyamat a térség peremén lévı települések irányában 

gyorsuló. A periféria jelleg erısödésével növekszik a térségi és a térség 
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perifériáján lévı településeken a munkanélküliség. Mindennek következtében 

növekedett az elvándorlás és a népesség elöregedése.  

2. A rendszerváltozás után jelentısen átalakult a kistérség gazdasága, aminek 

következtében a munkanélküliség területi eloszlása és mélysége. Ez fıleg a 

Bajától délre fekvı Duna- és a szerb országhatár-mentén lévı településeken a 

legerısebb.  

3. Az Alkalmi Munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás, mint válság-tünet 

jelent meg, amellyel együtt növekedett a területi munkanélküliség. Ez az új 

atipikus foglalkoztatási forma nemcsak a klasszikus munkaviszonyos 

foglalkoztatás csökkenését, hanem a fekete foglalkoztatás növekedését és az 

aktív népesség kiszolgáltatottságát is növelte a kistérségben és az országban 

egyaránt.     

4. A mély munkanélküliségi mutató (MMM) és a területi összesített mutató(TÖM)  

megalkotásával és felhasználásával olyan új komplex területi, települési, 

munkanélküliségi mutatót készítettem, ami az eddig használt területi 

munkanélküliségi mutatókhoz képest pontosabban jelzi a munkanélküliség 

nagyságát és különbségét az adott területek között, irányt szabva a területi 

kiegyenlítési célzó beavatkozásoknak.  

   

  A Bajai kistérség a Dél-alföldi régió és a Dél-dunántúli régió, Bács-Kiskun megye és 

EU perifériáján helyezkedik el. A terület egyre inkább magán hordozza a periféria 

területek összes jegyeit. Az elmúlt évtizedekben a külsı határok elszigetelı jellege 

érvényesült dominánsan, A kistérség az eddigi multiperiférikus helyzetébıl a 2004-es 

csatlakozások után „szupermultiperiériává” vált. A kistérség 20 települése jellemzıen 2-

3 ezres lélekszámú, a 3.500-as lélekszámot csupán Sükösd és Vaskút haladja meg, 

Bácsszentgyörgy és Érsekhalma népessége ugyanakkor az ezer fıt sem éri el. Ebbıl a 

sorból Baja város emelkedik ki 38 ezres lakosságával. A kistérségi határok nagy 

vonalakban az egykori járáshatárokat követik. 

A jelenleg érvényes lehatárolás szerinti 174 kistérségbıl a kedvezményezett térségek 

besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Kormány rendelet szerint 94-et hátrányos 

helyzetőnek ezen belül, 47-et pedig az ún. leghátrányosabb helyzetben lévı kistérségnek 

minısített. A Bajai kistérség e felsorolásban a 95. helyen található  (1. melléklet ) A 
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kistérséghez tartozó húsz településbıl négy sorolható a "kedvezményezett" kategóriába 

és három a magas munkanélküliséget mutatóba. Elmaradott és egyben magas 

munkanélküliségő település egyetlenegy található itt. 

  Térszerkezeti helyzete ugyancsak kedvezı, hiszen középponti fekvésének 

köszönhetıen - Dunafalvát kivéve – a kistérség valamennyi településérıl viszonylag 

könnyen megközelíthetı. Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt található a Dél-

Alföld egyetlen Duna-hídja, amely utat nyit Dunántúl felé. Az 55. sz. fıút Szegeddel, az 

51. és 54. sz. fıút pedig a fıvárossal és a megyeszékhellyel teremt összeköttetést.  

  Baja és térsége a kettıs központú Bács-Kiskun Megye második számú fejlıdési pólusa, 

így a megye déli részének központjaként meghatározó szerepet játszik a megye 

egészének fejlıdésében. Pécs, Kecskemét és Szeged háromszög között a város a déli 

térség egyetlen meghatározó gazdasági centruma. A kistérség gazdasági bázisa a 

mezıgazdaság és az erre épült feldolgozóipar, de jelentısek a szállítási-forgalmi és a 

tercier-quaterner funkciói is. 

   Kisrégiónk székvárosát fekvése, a vízi kereskedelem tette naggyá és gazdaggá, 

jelentıs, nagy térség piacközpontjává. Trianon számos piaci kapcsolatot elvágott. Nem 

vált Baja és térsége javára az sem, hogy a jugoszláv határ a Rákosi-korszakban jóformán 

erıd jellegő lett, így elmaradtak az infrastrukturális fejlesztések.  

    Morfológiailag a kistérség egységesnek mondható A kistérség területének nagyobb 

része a Bácskai-síkvidéken található. Az egész területet lösz borítja ami a 

mezıgazdaságnak kedvez 

   A transzeurópai közlekedési folyosók áthaladása, s a kedvezı geopolitikai fekvés miatt 

Baja nemcsak a Dél-Magyarország közlekedés csomópontja, hanem általa a Dél-

Dunántúli Régió gazdasági koncentrálódására, valamint a Dél-alföldi Régió, s a határon 

túli régiók gazdaságának bevonására is lehetıség nyílik. A Bajai kistérséget jelenleg 

nem szeli át, s nem is érinti autópálya vagy autóút. A Bajai kistérség mind az északi-déli, 

mind pedig a keleti-nyugati irányú áru- és személyforgalomba közvetlenül csak az 55. és 

51. számú fıutakon kapcsolódik. A fıutak melletti települések gazdaságát is 

meghatározza ez a helyzet. Vasútállomással a kistérségbıl két település rendelkezik Baja 

és Bácsbokod. A vízi szállítás – a fentiekben ismertetett relatív csökkenı jelentısége 

ellenére - nagy jelentıséggel bír a Bajai kistérségben. Az országos jelentıségő 

logisztikai szolgáltató központok hálózatában a dél-dunántúli régió központjául a Bajai 
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Országos Közforgalmú Kikötıt jelölték ki. A Bajai kistérségre is közvetlen hatással bír 

az M9 gyorsforgalmú út egy szakaszának tekinthetı szekszárdi Szent László új Duna-

híd megépülése, amely az úthálózat további fejlesztését vetíti elıre, s térségfeltáró 

szerepe is jelentıs, de forgalma fele a Bajai híd forgalmának. Dunafalva településen 

mőködik állandó komp, de térség feltáró szerepe elenyészı, elsısorban 

személyforgalmat bonyolít, télen nem mőködik. A kapocs-infrastruktúra szempontjából 

fontos megemlíteni a Hercegszántót, mint a kistérség egyetlen közúti határátkelıhelyét. 

Külsı tényezıknek tudható be, hogy a város közúton és vasúton való megközelítése, 

forgalmi kapcsolódási lehetıségei ma sem európaiak. 

  Térkapcsolatok szempontjából Baja - mint pozícióját javító középváros - a legfejlettebb 

kistérségi centrumok egyike. Területi kapcsolatai, vonzása a kistérség  határain messze 

túlnyúlik és a megye teljes bácskai részére kiterjed. Baja város vonzáskörzete - amely 

még 1970 táján is nagyobb volt Kecskeméténél - folyamatosan csökken.  Ennek okai 

között említhetı a volt megyeszékhelyi rang elvesztése, az 50-es évek negatív jelenségei 

és ellentmondásai, a határ közeli helyzet, hazánknak a déli szomszédjaival kialakult 

feszült viszonya és az emiatt az elmaradt nagyobb beruházások. 

  Demográfiai helyzetének fı jellemzıje, hogy az országos adatoktól eltérıen a kistérség 

népessége már az 1970-es évek végétıl kezdve csökkent, ami a nagymértékő 

elvándorlásnak volt az eredménye. A negatív folyamatok a rendszerváltást követı 

években csak tovább romlottak a népesség elöregedı, és továbbra is igen magas a fiatal 

diplomával rendelkezık elvándorlási aránya. A halálozási rátát vizsgálva szintén 

megállapítható, hogy a kistérségi adatok jelentısen meghaladják az országos átlagot. A 

megyei kistérségeket összehasonlítva is a bajaiban az egyik legrosszabb a helyzet. A 

természetes szaporodás tekintetében is kétszer olyan rosszak a kistérségi adatok, mint az 

országosak. Ez leginkább a nagyfokú elvándorlásoknak és az igen magas halálozási 

mutatóknak köszönhetı. A kevés munkalehetıségbıl adódik, hogy a fiatalok körében 

egyre jelentısebb a munkavállalási célú migráció. A fiatalkorúak arányát tekintve is 

kedvezıtlen a kistérség. A 2004-es KSH adatok szerint a Bajai kistérségben 5,7 % a 

nemzetiségiek aránya. A nemzetiségi lakosság aránya jelentıs Nemesnádudvaron 

(42,34%), Garán (22%), Vaskúton (18%), Hercegszántón (22%). A kistérségben a német 

(4,3%) és a horvát (1,8%) nemzetiségek száma a legnagyobb, utánuk következnek a 

szerbek (0,5%) és a romák (0,7%). 
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  Baja és környéke átlagos iskolai végzettsége magasabb a környezı kistérségeknél. 

Közép és felsıfokú képzés terén Bajának kistérségen és megyehatárokon átnyúló 

vonzása van.  

  A Bajai kistérség gazdaságát jellemzı korábbi üzemi szerkezet mára nagyban 

megváltozott. A Bajai kistérség iparának legfontosabb eleme a helyi mezıgazdaságra 

épülı feldolgozóipar és élelmiszeripar.  Fontos eleme a kistérség iparának a fa- és 

bútoripar is. Általánosságban is elmondható, hogy a korábbi, többségében leépült 

nagyvállalatok helyén számos, esetenként kitőnıen mőködı kisvállalkozás jött létre, 

amelyekre a térség gazdasági fejlıdése szempontjából a továbbiakban lehet építeni. 

  A kistérségben zajló gazdasági folyamatok, problémák számos esetben megegyeznek, a 

megyében, illetve a régióban zajló folyamatokkal, de a Bajai kistérségben az adatok 

alapján az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték jóval a Bács-Kiskun megyei átlag 

alatt van. A kistérség gazdaságának egyik legmélyebb problémája az, hogy a létrehozott 

termékek, nyújtott szolgáltatások a régióval, illetve az országos átlaggal összehasonlítva 

is jóval alacsonyabb hozzáadott értéket tartalmaznak. Ez nagyrészt a mezıgazdaság 

túlsúlyával, a feldolgozóipar kevésbé korszerő technológiájával, az innovatív 

tevékenységek alacsony jelenlétével magyarázható. Összegezve a Bajai kistérség 

általános gazdasági állapota, versenyképességi helyzete a régión és a megyén belül is 

közepesnek, átlagosnak mondható, azonban az országos átlaghoz viszonyítva 

kedvezıtlennek ítélhetı. A kistérség gazdasági fejlıdése - hasonlóan a megyéhez és a 

régióhoz -, évek óta stagnál.  

  A Bajai kistérségben mőködı, 1000 lakosra jutó vállalkozások száma elmarad az 

országos átlagtól, 2004-ben a vállalkozások kétharmada Baján mőködött (3729 az 5591-

bıl). Az itt mőködı külföldi tulajdonú vállalkozások saját tıkéje csak a regionális érték 

29,3%-át teszi ki, ami arra utal, hogy zömmel mikro-, illetve kisvállalkozásokat hoznak 

létre a térségben külföldi érdekeltséggel. A vállalkozói aktivitás nem egyenletes a 

kistérség településein. Baja városban, mint térségközpontban kiemelkedı az ezer lakosra 

jutó vállalkozások száma. A tipikus kiemelkedı vállalkozói aktivitás a kistérség 

központhoz közel fekvı, nagy lélekszámú, átlagtól nagyobb népsőrőségő, fıútvonal 

menti, német nemzetiségő vagy nagyarányú keresztény hívı lakosságú településen 

található. A vállalkozások szempontjából átlag alatti települések a kistérség peremén 

Bajától délre, több mint 15 km-re találhatók. Ebbıl Négy település a szerb határ mellett 
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van, de külsı periféria szempontból Dunafalva is a Duna által elválasztott, kistérség 

határon található. A kistérség déli, perifériáján fekvı, kis népsőrőségő, délszláv 

nemzetiségek által lakott, Bajától több mint 15 km-re lévı, határmenti települések 

általában átlag alatti vállalkozói aktivitásúak.  

  A kistérségi települések lakói - mezıgazdasági terület lévén – túlnyomórészt 

földmőveléssel foglalkoztak a korábbi századokban. A 18-19. század fordulója és a 19. 

század elsı kétharmada Baja esetében a nagy gazdasági fellendülés korszaka. 

Kistérségünk, ahogy a Bácska egésze, évszázadok óta agrárterület volt. A II. világháború 

utáni beruházások elkerülték a határzónát, s így elmaradtak az infrastrukturális 

fejlesztések is. Az 1970-80-as években több ezer ipari munkahely létesült Baján úgy, 

hogy ezek az üzemek jórészt budapesti vállalatok leányvállalatai voltak. A Baján 

foglalkoztatottak jelentıs része a kistérség településeibıl ingázott naponta. A 

foglalkoztatottak számát tekintve a 2001. évi KSH adatok alapján a Bajai kistérségben a 

mezıgazdaságban foglalkoztatottak aránya elérte az országos átlag (5,5%) kétszeresét 

(11%), ugyanakkor összehasonlítva Bács-Kiskun megye más kistérségeivel a Bajai 

kistérség értéke nem kiugró. 1990-tıl összességében 33,6%-kal csökkent a 

foglalkoztatottság a térségben, de még a legfejlettebb település, Baja városban is 

csökkent közel 12%-ot, ami azt is jelentette, hogy a  települések többségében 50% fölötti 

volt a foglalkoztatottság visszaesése. Ezzel együtt jelentısen csökkent a mobilitás, a napi 

ingázás is. A Bajai kistérségben, a mezıgazdaságban dolgozók aránya 2002-ben 11% 

körül alakult, mely érték alacsonyabb a megyei átlagnál. 1998-hoz képest 

megfigyelhetı, hogy jelentısen csökkent a mezıgazdaságban dolgozók aránya a 

kistérségben. Az iparban foglalkoztatottak aránya 2002-ben 32,5%, ez az érték kevéssé 

alatta van az 1998-as (33,8%) értékeknek. A tercier szektorban foglalkoztatottak aránya 

2002-ben 56% százalék volt, ez jelentıs növekedést jelentett az 1998-as adatokhoz 

képest (37,1%). A mezıgazdaságban foglalkoztatottak arányának fokozatos csökkenése 

mellett a tercier szféra vált a kistérség legfıbb foglalkoztatójává. A munkaképes korú 

népesség arányát tekintve a kistérség az egyik legrosszabb helyzető volt 2002-ben az 

ország kistérségei között. Az önfoglalkoztató egyéni vállalkozások 2004-re több mint 

6%-kal csökkent a kistérségben az elızı évhez képest. A bajai kistérségben 2002-2007 

között csaknem 5000 fıvel csökkent a foglalkoztatottak száma, a munkanélkülieké 

ugyanakkor, a KSH mintavétel szerint 974 fıvel nıtt. Figyelemre méltó, hogy az 
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inaktívak (munkaerıpiactól távol maradó aktív korúak) száma is 6000 fıvel csökkent. A 

kistérségben a foglalkoztatás túlnyomórészt az 1-9 fıt foglalkoztató vállalkozásoknál 

zajlik. Ebbe a kategóriába tartozó foglalkoztatók 66%-a Baján volt az EU 

csatlakozásunk évében. A foglalkoztatók maradék 34% a kistérség 19 településén nem 

egyenlı arányban található, a települési eloszlás szinte azonos az 1000 fıre jutó 

vállalkozások települési térképével. Ebben a kategóriában kiemelkednek Bácsbokod, 

Érsekcsanád, Nemesnádudvar, Sükösd és Vaskút települések foglalkoztatói. A 10-19 fıt 

foglalkoztató munkáltatók zöme (65%) szintén Baján található, ebben az osztályban a 

kistérségnek azok a települései érdekesek, ahol nincs ilyen foglalkoztató: a hat 

településbıl Bátmonostor kivételével az összes a kistérség perifériáján fekszik, egy határ 

menti, egy Duna menti, és egy észak-keleti tengely mentén. A húsz fı fölötti 

foglalkoztatók esetében is jellemzı a Baja koncentráció, de érdekes hogy ebben a 

kategóriában már Nemesnádudvar követi a várost szinte kizárólag a fa és bútor ipar 

területén, tehát ez a település a kistérség fa és bútoripari „fellegvára”. A 250 fınél többet 

foglalkoztatók kizárólag  Baján találhatók. 

  A kistérségi foglalkoztatók kapcsán összességében megállapítható, hogy a bajai 

foglalkoztatók minden kategóriában  meghaladják az 50 %-ot, ami ugyan a kistérség 

népességével arányos de az összes foglalkoztatottak számát tekintve a kistérség 

foglalkoztatásának több mint 60 %-a a városban valósul meg. Említésre méltó, hogy a 

vizsgált idıszak utolsó négy évében nem települt egyetlen 50 fınél többet foglalkoztató 

sem a térségben és a foglalkoztatás jellemzıen a mikró és kis vállalkozásoknál történik. 

A foglalkoztatás területi változásait összegezve egyre inkább Baja irányába mutató 

foglalkoztatói koncentrációt figyelhetünk meg. 

  Az alkalmi munkavállalás – mint atipikus foglalkoztatási – tömeges méreteket öltött a 

kistérségben és Magyarországon egyaránt. Térbeli elhelyezkedésére jellemzı hogy az 

ország elmaradottabb részein jelent meg legnagyobb mértékben. Az országos és területi 

adatok összehasonlítása megerısítette azt a föltevésemet, hogy a foglalkoztatási forma 

kezdetben pozitív hatását sokszorosan túlszárnyalta az AM könyv „árnyék” oldala. A 

kutatásban összegyőjtött és elemezett adatokat összegezve megállapítható, hogy 2006-

2007. években, a vizsgált területeken egyaránt növekedett a regisztrált munkanélküliek, 

a foglalkoztatottak, a feketén foglalkoztatottak és az AM könyvesek száma. (Bajai 

kistérségben, 2008-ban 11 ezer érvényes AM könyv volt az embereknél). Az „AM 
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könyv jelenség” mértékét jól jellemzi, hogy az ország munkavállalási korú gazdaságilag 

aktív népességének mintegy 15%-a rendelkezett alkalmi munkavállalói könyvvel a 

vizsgált idıszakban. Mindeközben az OMMF ellenırzései azt támasztották alá, hogy a 

fekete munkavégzés és az AM könyvekkel történı visszaélések drasztikusan nıttek az 

elmúlt években. Ha ez a folyamat nem áll meg az alkalmi munkavállalók országává 

válhat Magyarország.  

  A munkanélküliség kialakulásának vizsgálata azt mutatja, hogy terjedése a hierarchikus 

expanzió logikájának felel meg. A körzetek nagysága, a körzetközpont nagysága és 

fejlettsége, valamint a munkanélküliség nagysága között szoros összefüggés van. A 

munkanélküliség kezdetétıl megfigyelhetı két alapvetı településtípus, a városok és 

falvak közötti esélykülönbség. A Bajai kistérségben a munkanélküliség megjelenése 

hasonló ütemben zajlott, mint Magyarország más területein. A magyarországi 

munkanélküliség megjelenését és terjedését illetıen a bajai térség tipikus magyar eset. A 

Baján foglalkoztatottak jelentıs része a kistérség településeibıl ingázott naponta, így a 

munkanélküliek elsı és legnagyobb hulláma a kistérség településeinek lakóiból kerültek 

ki. Ez az állapot azóta is jellemzi a város és a falvak munkanélküliségét, mivel a 

munkanélküliek többsége a vidéki településeken lakik.  

  A munkanélküliség 2001-2008 közötti a növekedésében megfigyelhetı a területen egy 

kelet-nyugati, egy Duna menti és egy határmenti munkanélküliségi növekedési - tengely. 

A munkanélküliség növekedése a kistérség központjában, Baján is megfigyelhetı.  A 

kistérség romló helyzető települései között jelentıs gazdasági különbségek vannak (a két 

szélsı rátaérték között közel 8 százalékpontnyi különbség van a munkanélküliséget 

település szinten kifejezı területi mutató tekintetében). A legnagyobb 

munkanélküliséggel a kistérség földrajzi perifériáján a Duna és a határ mentén 

(Dunafalva, Bácsszentgyörgy, Szeremle) küszködnek az emberek. A 2008. év települési 

mutatói tekintetében megfigyelhetı, hogy Bajától távolodva általában magasabb a 

munkanélküliek aránya.  

  Az  értekezés egyik legfontosabb eredményeként készítettem el a kistérség 

településeinek  mély munkanélküliségi mutatóit, amellyel korrigáltam a települési relatív 

mutatókat. A két adatsort összehasonlítva azt az eredményt kaptam, hogy a kistérségi 

települések munkanélküliségének kétféle megközelítéső mutatója lényegesen eltér. A 

hagyományos - ÁFSZ településsoros – települési munkanélküliségi (relatív) mutatók 
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szerint ugyan a legrosszabb munkanélküliségi (legmagasabb arány) helyzet Rém, 

Bácsszentgyörgy, Dunafalva, Szeremle településeken volt a vizsgált idıszakban, a 

települési munkanélküliség mélysége alapján Érsekhalma, Érsekcsanád, Csávoly, Gara, 

Hercegszántó és Dunafalva települések  mutatói lettek a legrosszabbak. A mutatók az 

összehasonlításában egyedül Dunafalván egyezett meg mindkét mutató súlya, tehát 

elmondható hogy e településen a legnagyobb a munkanélküliség gondja a többiekében 

vitatható. A legjobb helyzető mutatók pedig Bácsborsodon és Nemesnádudvaron 

egyeznek, ami alapján ez a két – munkanélküliség szempontjából - legkedvezıbb 

települése a kistérségnek. A települési összesített mutató (TÖM) területi modellezésének 

eredményeként megállapítható, hogy Sükösd,  Csávoly, Gara, Baja, Hercegszántó, 

tekintetében súlyosabb a helyzet, mint amit  települési mutatók jeleznek. Bátmonostor, 

Szeremle esetében a települési munkanélküliség kisebb. A TÖM térkép települési 

összehasonlításból kaptam azt az eredményt, hogy van egy a Duna menti tengely, egy a 

Szerb határ mentén lévı tengely és egy „homokhátsági” tengely, ahol a települések 

munkanélkülisége nagyobb a kistérségi átlagnál.  

  Az új megközelítéső indexekbıl látható, hogy a munkanélküliség kezelésére használt 

eddigi számok félrevezetık, a települési munkanélküliség eddigi sorrendje – súlyosságot 

is vizsgálva -, lényegesen megváltozik. A települési munkanélküliségi adatok 

sorrendjének és az egy fıre jutó közhasznú támogatások települési sorrendjének 

összehasonlításakor megfigyelhetı, hogy a települési beavatkozások nem állnak 

arányban a települések munkanélküliségének nagyságával, nem szolgálják megfelelıen 

a területi egyenlıtlenségek felszámolását.  

 A Bajai kistérség települési munkanélküliségi adataiból képzett mutatók 

összehasonlítása megerısítette azt a föltevésemet, hogy a munkanélküliség területi 

különbségeinek ábrázolására használt jelenlegi mutatóink nem elégségesek, sıt az új 

megközelítéssel képzett mutatók által a települési sorrend is lényegesen megváltozott. 

Ezek az értékek területi összehasonlításra és a munkaerı-piaci beavatkozások 

mértékének megállapítására kevésbé alkalmasak. Amint azt feltételeztem egyforma 

területi mutatójú települések összehasonlításánál kiderült, hogy a munkanélküliség 

mélységét is vizsgálva nagyon eltérı a helyzetük. A felvázolt módszer számaiból látható 

hogy ez a dimenzió erıteljes módon differenciálja a településeket, megváltoztatja a 

probléma-sorrendet az eddigi munkanélküliségi mutató alkalmazásához képest. A 
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komponensek súlyát és számítási módszereimet (pl. kistérségi átlaghoz viszonyított 

eltérés mértékei), valamint nagyobb minta alapján természetesen lehetne még korrigálni, 

de abban az esetben is, a mutatónak egy mélységében  is összehasonlítható vetületét 

kapnánk.  

  A külföldi munkavállalók kistérségi jelenlétének vizsgálatából megállapítható, hogy az 

ezredforduló után erısödött a külföldi munkavállalók magyarországi jelenléte. Az FSZH 

adataiból kitőnik, hogy az ország EU-s csatlakozása után a román és szlovák 

állampolgároknak kiadott engedélyek száma csökkent – ami a szabályok változásának is 

betudható – a nem EU-s országokból irányuló munkavállalási célú beáramlás viszont 

folyamatosan nıtt. A bajai kistérségben viszonylag kevés munkavállalási engedélyt 

kértek, ezért a térségi munkanélküliségre nem volt hatással a szerb állampolgárok 

munkavállalása. Sokkal inkább jellemzı volt a szerb állampolgárok részérıl magyar 

gazdasági társaságok illetve vállalkozások alapítása, ami a magyarországi tartózkodás 

feltétele volt. 

  A „Zombori kistérség” munkaerı-piaci helyzetének adataival is foglalkoztam a bajai 

térség munkaerı-piaci lehetıségeinek vizsgálata során. Nemcsak a potenciális 

együttmőködés lehetıségeinek céljából, hanem kíváncsi voltam arra milyen a területi 

munkanélküliség helyzete a határ túloldalán lévı, szerb szempontból szintén periférikus 

elhelyezkedéső területnek. Zombor községben, mint ahogy egész Szerbiában a vizsgált 

idıszak végén is zajlott a gazdasági átalakulás, amelynek lényeges eleme a privatizáció. 

Az állami vállalatok megszőnése nagyon magas munkanélküliséggel jár. A 

munkanélküliség 2000 – 2006 között közel kétszeresére emelkedett Szerbiában. Zombor 

községben 2007. ıszén 31,4 százalékot tett ki a munkanélküliek aránya. A Nyugat-

Bácska többi községében még több munkanélkülit tartanak nyilván, arányuk eléri a 40 

százalékot. A szerb munkavállalási célú emigrációt kutatva azt találtam, hogy  a 

délvidéki magyarság 3,5%-a dolgozik ideiglenesen külföldön. E statisztikai adat 

egyébként alacsonyabb az 5,2%-os szerbiai átlagtól, s a többi nemzetiséghez képest is 

inkább a második harmadban helyezkedik el a magyarság. A délvidéki magyarság, 

illetve a teljes szerbiai lakosság esetében két erıteljesebb migrációs periódust 

különböztethetünk meg: az 1960–70-es években fıként Németországba irányulót 

(„vendégmunkások”), míg az 1990–2000-es években elsısorban a háború, s a gazdasági 

válság által kiváltott elvándorlást. Ha a délvidéki magyarság cél-országait vizsgáljuk, 
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akkor az 1988–2002-es periódusban a fı célország egyértelmően Magyarország volt. A 

90-es évek célországának számított még a magyarság esetében Németország, Ausztria, 

Svájc, Svédország, Kanada, Ausztrália is. Az elmúlt 15 évben a Szerbiát elhagyó 

lakosság leginkább Nyugat-Európába és Észak-Amerikába vándorolt ki, s 

Magyarországra nagyrészt csak magyarok érkeztek. Az 1998–2002-es idıszakban 

nagyrészt azonos intenzitású volt a magyarság kivándorlása: éves szinten átlagosan 5–

600-an vándoroltak ki.  

  A határmenti együttmőködések lehetıségei szempontjából azt a megállapítást tettem, 

hogy Baja város Zomborral jó testvérvárosi kapcsolatokat ápol. Fıleg oktatási 

intézmények együttmőködése található a két térségben. A Gara melletti határátkelı 

megépítésére évtizedes ígéret van, de a kormányzati szándék idáig nem öltött testet. 

Évek óta napirenden van a hercegszántói határátkelıhely teherforgalom számára is 

alkalmas átépítése, de forrás és kapocsinfrastruktúra hiányában még várat magára. Ezt 

hátráltatja még az az elképzelés is, amely az 51-es fıutat Vaskút - Gara irányában 

építené, egyenes összeköttetést - és új határátkelıhelyet - teremtve ezzel Zombor 

irányába. Véleményem szerint is hasznos megoldás lenne mindkét térség szempontjából. 

A két kistérség gazdasági együttmőködésének ma még nemcsak adminisztrációs, de 

gazdasági korlátai is vannak. Szerbia EU-s csatlakozásáig rendkívül nehéz a schengeni 

határ átjárása. Szó sem lehet napi ingázásról mivel a munkavállalás mindkét országban 

szigorúan szabályozott. A személyforgalmat nehezíti az a tény, hogy a szerb 

állampolgárok Magyarországra és így az EU-ba történı belépése szigorúan vízumhoz 

kötött. Nem elhanyagolható az sem, hogy a vizsgálat idején a zombori térség - országon 

belüli periférikus helyzete miatt is - gazdasága rendkívül gyenge teljesítményő. A 

térségek jövedelmi viszonyai számottevı vonzó hatást nem gyakorolnak a szomszédos 

területek munkavállalóira. Jelen állapotban Szerbia EU-s tagsága esetén – ismerve a két 

térség mutatóit - még rontaná is a Bajai kistérség munkanélküliségét a szabad átjárás. 

Mindemellett fontos a kulturális és a gazdasági kapcsolatok egyre szorosabbra főzése, 

mert hosszútávon jelentıs erıforrássá válhat ez az együttmőködés mindkét térségben. 

  Dolgozatomban nem kizárólag a jelenlegi helyzet bemutatására törekedtem, hanem a 

tendenciákat figyelembe véve próbáltam felhívni a figyelmet olyan anomáliákra, 

lehetıségekre, melyek új távlatokat nyithatnak a kistérségi munkaerı-piac értékelésére, 

a beavatkozások  hatékonyabbá tételére, végsı soron a kistérség periférizálódásának 
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megállítására. A kutatás eredményei reményeim szerint hasznosak lehetnek a 

kistérséget érintı további fejlesztések szempontjából, amelyek nem csak a térség 

gazdasági helyzetének javítását, de a települések egyenletes fejlesztését is célul tőzik ki. 

Bízom abban, hogy eredményeim hozzájárulnak a foglalkoztatás bıvítéseinek területi 

szemlélető tervezéséhez és a munkanélküliség felszámolásához. Remélhetıleg nem 

csak a területfejlesztésben dolgozóknak, kutatóknak, munkaerı-piaci szakembereknek 

és betelepülı vállalkozásoknak nyújt hasznos segítséget, hanem a hosszú távú 

térségfejlesztési tervek elkészítıinek, települési szakembereknek, vezetıknek is 

gyakorlati segítségül szolgál. Végül de nem utolsó sorban hiszek abban, hogy a 

munkanélküliség mérésének új szemlélete és az alkalmi foglalkoztatás árnyoldalának 

feltárása hozzájárulhat a munkanélküliség országos problémáinak jobb megítéléséhez, 

orvosolásához és a területek közötti különbségek felszámolásához.      

 

6. A kutatás további irányai  

 

A Bajai kistérség munkaerı-piaci változásaival kapcsolatos kutatás messze nem teljes 

körő. Az értekezés elsısorban a kistérség természeti, gazdasági, közlekedési 

infrastrukturális vizsgálatának valamint a foglalkoztatás és a munkanélküliségi fı 

területi összefüggéseinek eredményeinek összevetésén alapul. Az elért eredmények 

mellet sok egyéb lényeges tényezı érdemes további kutatására. Ennek irányait az 

alábbiakban foglalom össze: 

      

• A kistérségi foglalkoztattak számának, arányának változásai korcsoportok és 

nemek szerint, szektorok és nemzetgazdasági ágak szerint. 

• További nagy kihívás a térség foglalkoztatási szempontú szők 

keresztmetszeteinek megismerése. 

• A külsı és belsı ingázások pontos megismerése különösen fontos lehet a jövı 

kutatásainak szempontjából 

• Célszerő bıvebben kutatni munkanélküliség helyi sajátosságait, a munkakeresés 

elsıdleges oka, a munkanélküliek nemi, korcsoportok szerinti megoszlását. 
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• A területen élı munkanélküliek iskolai végzettsége és a munkanélküliség 

idıtartama szerinti vizsgálat is komoly adalékkal szolgálhat a térségi tendenciák 

és tennivalók feltárásához. 

• A magyarországi munkanélküliség területi különbségeinek feltárása a mély 

munkanélküliségi mutatóval önálló kutatási témául is jelentıs kihívást jelenthet a 

jövıben.  

• A kistérségi munkaerıpiacon hátrányos helyzető csoportok területi, települési 

feltárása szintén a kutatás további irányainak része lehet. 

• A foglalkoztatási helyzet javításának lehetıségei közül a foglalkoztatás bıvítés 

tipikus lehetıségei, és az aktív eszközök hatékonyságának vizsgálata szintén 

várat magára.  

• Érdemes a civilek térségi foglalkoztatásra gyakorolt lehetıségeit is feltárni. 

• Nagyon érdekes önálló kutatási téma a periféria helyzetbıl való kitörési 

lehetıségként az Alsó-Dunavölgyi kistérségek együttmőködési lehetıségének 

vizsgálata. 

• A települések megújuló képességét, városoktól, autópályáktól, fıutaktól, 

vasúttól, kikötıtıl való távolságát is vizsgálni kellene 

• Gazdasági kapcsolatok és határmenti együttmőködések lehetıségei további 

önálló témaként érdekesek. 
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10. Függelék 
 
Vállalkozások 
Munkanélküliség 
Foglalkoztatás 
 

 

A Bajai kistérség társadalmi szférájának SWOT-analízise 

 

Erısségek: 

• A kistérség lakosságának 50%-a városban él 

• A településeken alacsony roma etnikum aránya  

• Soknemzetiségő térség színes kultúrával rendelkezik 

• Mivel Kecskemét után Baján található a legtöbb középiskola a megyében, ezért 

az iskolázottsági mutatók tekintetében Baja és környéke a megyei rangsorban a 

második helyen áll.  

• Felsıfokú intézmény kizárólag Baján található (Eötvös József Fıiskola) a 

térségben, ez is magyarázza, hogy Baja és környéke átlagos iskolai végzettsége 

magasabb a környezı  kistérségeknél. 

 

Gyengeségek: 

• A népsőrősége jóval az országos átlag (108,5 fı/km2) alatt található. 

• Távol van és nagyvárosoktól. 

•  Igen magas a fiatal diplomával rendelkezık elvándorlási aránya.  

• A természetes szaporodás tekintetében  kétszer olyan rosszak a kistérségi adatok 

(-7,2 ezrelék), mint az országosak (-3,7 ezrelék). 

 

Lehetıségek: 

• A német és délszláv nemzetiségek a térség nemzetközi kapcsolatainak gazdasági 

vonatkozásait is erısíthetik 

• A Német Nemzetiségi Oktatási Központra épülı német-magyar gazdasági 

kapcsolatok erısíthetık  

• Baja iskolavárosi szerepe vonzó lehet a környezı térségek lakóinak  

• Fıiskoláját az alsó Duna-völgy innovációs központjává lehetne fejleszteni  
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• A népesség relatív magasabb iskolai végzettségét ki lehetne használni a 

befektetık térségbe csábítására. 

  

Veszélyek: 

• A fiatalok elvándorlásának növekedése 

• A kistérség népességének csökkenése 

• A népesség elöregedése 

• A kistelepülések rohamos népességszám csökkenése 

• A munkanélküliség növekedése  

• A népesség kedvezıtlen korösszetétele komoly terheket ró az egészségügyi és a 

szociális ellátórendszerre.  

• A községek iskoláit gyermek hiány miatt be kell zárni 

 

 

A Bajai kistérség gazdaságának SWOT-analízise 

 

Erısségek: 

• A kistérségen belüli gazdasági központ funkciókat ellátó város – Baja – jelenléte. 

• A felsıfokú végzettséggel rendelkezıknek a megyei átlagnál nagyobb aránya a 

kistérség népességében.  

• Kedvezı adottságok a mezıgazdaság területén – átlagot meghaladó hozamok, 

nagy tapasztalat, exportképes termékek. 

• Széles skálájú feldolgozóipar. 

• Jelentıs kereskedelmi, áruforgalmazói kapacitás – pl.: dunai kikötı. 

• Számos jól mőködı kisvállalkozás létrejötte a korábbi nagyvállalatok helyén. 

• A kistérség természeti látványosságok és különféle rendezvények révén jelentıs 

turisztikai vonzerıvel rendelkezik. 

 

Gyengeségek: 

• A kistérség elérhetısége (autóút, autópálya, hidak hiánya). 

• Periféria elhelyezkedés. 
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• Alacsony hozzáadott-érték elıállító képesség. 

• Az országos átlaghoz viszonyítva kedvezıtlen versenyképességi helyzet. 

• Magas munkanélküliségi ráta. 

• Rendkívül alacsony munkatermelékenység. 

• Gyenge a mezıgazdasági termelık hajlandósága az összefogásra, egységes 

fellépésre. 

• A szerbiai válság következtében jelentıs piacvesztés mind a mezıgazdaság, 

mind a kereskedelmi árufuvarozás tekintetében. 

• A korábbi könnyőipari, feldolgozóipari nagyvállalkozások többségének 

szétesése. 

• Hiányosságok a turisztikai infrastruktúra területén. 

• A kistérség tıkevonzó képessége, hasonlóan a megyéhez és a régióhoz rendkívül 

alacsony. 

• Alacsony kutatás-fejlesztıi kapacitás, alacsony innovációs képesség. 

 

Lehetıségek: 

• Baja, mint kistérségi központ megerısödése, jelentıs térségfejlesztési 

húzóerıvel. 

• A 2007-2013 közötti idıszakban Magyarországra érkezı uniós forrásokból való 

részesedés, az elnyert támogatások hatékony felhasználása a kistérségben. 

• A meglévı szellemi potenciálban rejlı lehetıségek kihasználásával jelentıs 

eredmények a kutatás-fejlesztés és innováció területén. 

• Magasabb feldolgozottsági szintő termékek elıállítása. 

• Termelıi összefogás erısödése révén nagyobb hatékonysággal mőködı 

mezıgazdaság. 

• Energetikai célú mezıgazdasági termelés révén kapcsolódás a regionális 

versenyképességi pólus – Szeged – bioinnovációs ipari klaszteréhez. 

• A szerbiai helyzet stabilizálódása következtében megújuló, fellendülı 

kereskedelmi kapcsolatok. 

• A kistérség elérhetıségének javulása révén megnövekvı tıkevonzó képesség 

következtében fellendülı gazdaság. 
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Veszélyek: 

• Érdektelenség, hozzá nem értés következtében kihasználatlanul hagyott vissza 

nem térítendı forrás-szerzési lehetıségek. 

• Baja elszigetelt fejlıdése, a kistérség többi településének leépülése. 

• Továbbra is alacsony fokú kutatás-fejlesztési tevékenység. 

• Az összefogás hiánya miatt súlyosbodó feszültségek a mezıgazdasági 

szektorban. 

• A turizmusban rejlı lehetıségek nem kellı mértékő kihasználása. 

• Az elérhetıség nem, vagy csak kevéssé javul, elmaradnak a beruházások, nem 

fejlıdnek a kereskedelmi kapcsolatok, nem lendül fel a helyi gazdaság.  

 
 

A Bajai kistérség infrastrukturális helyzetének SWOT-analízise 
 

Erısségek: 
• Kiváló geopolitikai adottságok. 

• A közlekedési alágazatok együttes jelenléte. 

• Kialakult közlekedési hálózat. 

• Vasúti közlekedés kapcsolat a X/B nemzetközi vasútvonalhoz. 

• Vízi közlekedés a Duna a VII. helsinki korridor része. 

• A kistérség várossal rendelkezik. 

• Jó a település hálózata. 

• Közepes lakosságszámú települések. 

• A Duna-völgyi Fıcsatorna és a Deák Ferenc Csatorna a meghatározói a terület 

mesterséges létesítményeinek. 

• Kiépült energia és távközlési infrastruktura minden településen. 

 

Gyengeségek: 

• A közösségi közlekedésnek nincsenek meg a tradíciói. 

• A közlekedési ágazat szereplıi kevés projekttervvel rendelkeznek. 

• Kis áteresztı képességő a Duna-híd. 
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• Sem autópálya, sem autóút nem érinti a kistérséget. 

• Belterületi- és külterületi utak burkolatának minısége és állapota nem megfelelı. 

• A kerékpárút-hálózat nincs kiépítve és a kapcsolódó egységek sem állnak 

rendelkezésre (pl.: tárolók). 

• Vasúti közlekedés fejlesztések elmaradása, modern anyagátrakó övezetek hiánya. 

• Vízi közlekedés forgalmának átterelıdése a közutakra, fejlesztések elmaradása. 

 

Lehetıségek: 

 

• Románia, Horvátország és Bulgária közeledı európai uniós csatlakozása. 

• Összehangolt integrált közlekedési hálózatfejlesztés kialakítása a Bajai 

kistérségben. 

• Regionális ill. országos projektekben való részvétel (a decentralizált pályázati 

rendszer miatt a támogatások felhasználása egyszerőbb lehet). 

• A közlekedésfejlesztési lehetıségek kihasználása a logisztikai fejlesztések 

mentén. 

• PPP-típusú logisztikai projektek lehetne megvalósítani. 

• Meg kell teremteni az M9 és M6 gyorsforgalmú utakhoz való kapcsolódást.  

• A közutakat - kiemelten az 51. sz. és 55. sz. fıút – korszerősíteni lehet. 

• A city logisztika elemeinek bevonása a logisztikai központba a koncentráltság és 

a tervezhetıség érdekében. 

• A Bácsalmás-Szabadka vasútvonal megépülésével a nemzetközi vasúthálózathoz 

kapcsolódhat a térség. 

• A VII. közlekedési korridor adta pozíciót ki kell használni. 

• A Bajai Országos Közforgalmú Kikötı szolgáltatási portfolióját bıvíteni lehet. 

 

Veszélyek: 

 

• Az állami szerepvállalás elmaradása, mind a közlekedéshez kapcsolódó 

peremfeltételek megteremtésében, mind az aktív részvételben 

• A közlekedési hálózat centralizáltsága föloldatlan maradhat, vagy tovább 

erısödhet. 
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• A közlekedési projektek hiánya miatt, a maradvány-elv érvényesülése 

• A Bajai Logisztikai Szolgáltató Központ fejlesztésének nem kellı támogatása 

(pl.: betelepülıi adókedvezmények mértéke, üzemletetıi támogatása) Baja város 

vezetése részérıl  

• A kamionos forgalom növekményével párhuzamosan megjelennek annak negatív 

hatásai (környezetterhelés, útburkolatok állagának romlása) 

• Nı a személygépkocsi forgalom, s általa a környezetterhelés 

• Vasúti közlekedés fejlesztések folyamatos elmaradása 

• Vízi közlekedésben nem adottak a gazdaságos szállítás alapfeltételei 

• Túlzott agrárlogisztikai orientáció a Bajai Országos Közforgalmú Kikötıben 

 

 

A Bajai kistérség természeti adottságainak SWOT-analízise 

 

Erısségek: 

• Morfológiailag a kistérség egységesnek mondható síkság  

• Az egész területet lösz borítja 

• A terület éghajlatát tekintve homogén 

• A térség az ország legmelegebb területei közé tartozik 

• Duna menti síkság rendkívül gazdag felszíni vizekben. 

• Közép-Európa legnagyobb ártéri erdeje, egy része a Bajai kistérségben található. 

• A térség tíz települése (Baja, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Érsekcsanád, 

Érsekhalma, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Vaskút) a Hajós-Bajai Borvidéken 

található 

• Napfényben is bıvelkedik a terület, a napsütéses órák száma 2140 

 

Gyengeségek: 

• A kistérség észak-keleti része a homokhátság nyúlványán fekszik  

• Dunához közeli területeken humuszban szegény nyers öntéstalajok alakulnak ki. 

• A Duna korlátozza a szárazföldi kapcsolatok nyugati irányú bıvítését  

• Ásványkincsekben szegény terület   
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Lehetıségek: 

• A Duna parti területei alkalmasak a vízi turizmus fejlesztésére 

• Síkság jellege miatt viszonylag olcsó a közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

• Jó minıségő talajai alkalmasak az intenzív mezıgazdasági kultúrák 

elterjesztésére 

• Két településén lévı termálvíz kutakra épülı gyógyturizmus  

• Alsó-Dunavölgy térségközpontjának kialakítása    

 

Veszélyek: 

• Árvízveszélyes területek a Duna mentén 

• Az észak-keleti területeken csökken a vízutánpótlás 

•  

 

 
 

 

 

 

Kistérségi munkaerıpiaci szemponú  swot analízise 
 
 
 

Erısségek: 
 

• A kistérség lakosságának 50%-a városban él, a népesség viszonylag magas 

urbanizációja. 

• Soknemzetiségő térség színes kultúrával rendelkezik 

• Baján iskolaváros jellegébıl adódó relatív magas iskolázottsági mutatók.  

• Kedvezı adottságok a mezıgazdaság területén – átlagot meghaladó hozamok, 

nagy tapasztalat, exportképes termékek. 

• Széles skálájú feldolgozóipar. 
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• Jelentıs kereskedelmi, áruforgalmazói kapacitás – pl.: dunai kikötı. 

• Számos jól mőködı kisvállalkozás létrejötte a korábbi nagyvállalatok helyén. 

• A közlekedési alágazatok együttes jelenléte. 

• Kiépült energia és távközlési infrastruktura minden településen. 

 

Gyengeségek 

• A népsőrősége jóval az országos átlag (108,5 fı/km2) alatt található. 

• Távol van és nagyvárosoktól, a terület periférikus jellegő. 

•  Magas a fiatalok elvándorlási aránya.  

• A természetes szaporodás tekintetében kétszer olyan rosszak a kistérségi adatok 

(-7,2 ezrelék), mint az országosak (-3,7 ezrelék). 

• A kistérség elérhetısége (autóút, autópálya, hidak hiánya). 

• Alacsony hozzáadott-érték elıállító képesség, alacsony munkatermelékenység. 

• Az országos átlaghoz viszonyítva kedvezıtlen versenyképességi helyzet. 

• Magas munkanélküliség a kistérség határ közeli településein. 

• A korábbi könnyőipari, feldolgozóipari nagyvállalkozások többségének 

szétesése. 

• A kistérség tıkevonzó képessége, hasonlóan a megyéhez és a régióhoz rendkívül 

alacsony. 

• Alacsony kutatás-fejlesztıi kapacitás, alacsony innovációs képesség. 

• Hiányosságok a turisztikai infrastruktúra területén. 

• Kis áteresztı képességő a Duna-híd. 

• Autópálya, autóút távol van a térségtıl. 

• Vasúti közlekedés fejlesztések elmaradása, modern anyagátrakó övezetek hiánya. 

• A Duna korlátozza a szárazföldi kapcsolatok nyugati irányú bıvítését  

 

Lehetıségek: 

 

• Javuló gazdasági kapcsolatok a szomszédos szerb területekkel. 

• A Német Nemzetiségi Oktatási Központra épülı német-magyar gazdasági 

kapcsolatok erısíthetık  
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• Baja iskolavárosi szerepére alapozott szakképzett munkaerı fejlesztése.  

• Az alsó Duna-völgy innovációs – gazdasági - turisztikai központjává tenni Baját.  

• A népesség relatív magasabb iskolai végzettségét ki lehetne használni a 

befektetık térségbe csábítására. 

• A szabad munkaerı kapacitások. 

• Termelıi összefogás erısödése révén nagyobb hatékonysággal mőködı 

mezıgazdaság. 

• Energetikai célú mezıgazdasági termelés révén kapcsolódás a regionális 

versenyképességi pólus – Szeged – bioinnovációs ipari klaszteréhez. 

• A szerbiai helyzet stabilizálódása következtében megújuló, fellendülı 

kereskedelmi kapcsolatok. 

• A kistérség elérhetıségének javulása révén megnövekvı tıkevonzó képesség 

elérése. 

• Összehangolt integrált közlekedési hálózat és logisztikai fejlesztés kialakítása a 

Bajai kistérségben. 

• Regionális ill. országos projektekben való részvétel (a decentralizált pályázati 

rendszer miatt a támogatások felhasználása egyszerőbb lehet). 

• A Bajai Országos Közforgalmú Kikötı szolgáltatási portfoliójának bıvítési 

lehetısége. 

• A vízi turizmus fejlesztése. 

• Jó minıségő talajaira  alapozott intenzív mezıgazdasági kultúrák elterjesztése. 

• A meglévı termálvíz kutakra épülı gyógyturizmus fejlesztése.  

 

Veszélyek 
 

• A fiatalok elvándorlásának növekedése. 

• A kistérség népességének csökkenése. 

• A népesség elöregedése. 

• A kistelepülések rohamos népességszám csökkenése 

• A munkanélküliség növekedése a községekben.  

• Vállalkozások számának csökkenése a kistelepüléseken. 

• A kistérség fejlesztésére sz megszerzett források egyenetlen elosztása. 
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• A kistérségi összefogás hiánya. 

• Baja elszigetelt fejlıdése, a kistérség többi településének leépülése. 

• A közlekedési projektek hiánya miatt, a maradvány-elv érvényesülése. 

• Vízi közlekedésben nem lesznek adottak a gazdaságos szállítás alapfeltételei. 

• Túlzott agrárlogisztikai orientáció a Bajai Országos Közforgalmú Kikötıben 


