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1. Bevezetés 

 

Napjainkban a városi agglomerációk tervezése-működtetése az új városfejlődési folyamatok, 

és az ezekkel összefüggésben felmerülő kérdések, problémák kezelése érdekében olyan 

megoldásokat, szervezettséget követel, mely átgondolt, több szakterületet (városépítő, 

közgazdász, geográfus, szociológus, ökológus, tájépítész stb.) magába foglaló kutatás és 

tervezés nélkül megoldhatatlan. A városföldrajzi kutatások létjogosultsága tehát vitathatatlan, 

különösen a jelentős népességet tömörítő, és ezzel összefüggésben számos problémát is 

koncentráló nagyvárosi térségek vizsgálata szükséges. 

 

1.1  A témaválasztás aktualitása 

 

1990 után  a térség országainak többségéhez hasonlóan  Magyarországon is kibontakozott a 

szuburbanizáció, számos következményével (KOVÁCS Z. 2002, TIMÁR J. 1999, 2000). A 

legszembetűnőbb, hogy átalakult a városkörnyéki települések arculata, és a kiköltözések 

következtében az elővárosi lakosság gyarapodása mellett a központi település népességének 

száma lecsökkent (BAJMÓCY P. 1999, TIMÁR J.  – VÁRADI M. M. 2000, TIMÁR J. 1999).  

A szuburbanizáció csak bizonyos társadalmi-gazdasági feltételek megléte esetén veszi 

kezdetét, eredményeként új irányt vesz a migráció, máshová helyeződik a népességnövekedés 

és a lakásberuházások súlypontja, mint korábban. Ma a kelet-közép európai térségben a 

leglényegesebb jegyeket tekintve a nyugati világhoz hasonló városfejlődési tendenciák 

figyelhetőek meg sajátos vonásokkal, és időben megkésve (ENYEDI GY. 1988, 1992, TIMÁR J. 

2000, KOVÁCS Z. 2002).  

Magyarországon elsőként a budapesti agglomerációban indult meg a szuburbanizáció, a 2000-

es évek közepére a lakóhelyi szuburbanizálódás már általános jelenség lett a legtöbb hazai 

nagy-, és több középváros (például Szeged, Debrecen, Miskolc, Pécs, Győr, Sopron, 

Szombathely, Kecskemét) körül. A baranyai megyeszékhely esetében az 1990-es évtized 

közepén erősödött fel a központi városból a környező településekre irányuló vándorlás, a 

szuburbán települések népességének gyarapodása.  

A téma kutatásának aktualitása a legjobban talán azokkal a változásokkal indokolható, 

amelyek az utóbbi két évtizedben a vizsgált pécsi elővárosi övezetben a szuburbanizáció 
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hatására bekövetkeztek. A folyamat ugyanis alapvetően változtathatja meg a települések 

életét, fejlődését, pozitív és negatív irányban egyaránt.  

A migráció következtében a szuburbán települések társadalmi szerkezete átalakul (DÖVÉNYI 

Z. – KOVÁCS Z. 1999, VÁRADI M. 1999, IZSÁK É. 2003), társadalmi konfliktusokat 

eredményezve, például az őslakosok és az újonnan érkezettek közötti érdekellentétek miatt. 

Befolyásolja a helyi társadalom összetételét, kapcsolatait, mindennapjait, így hatással lehet 

többek között a civil szervezetek, egyesületek aktivitására, vagy éppen a helyi politika 

alakulására. A lakosság számának gyarapodása idővel többletfeladatot jelent az 

önkormányzatok számára, így azok döntéseire, gazdálkodására is hatással lehet (SZIRMAI V. 

1999, TIMÁR J. – VÁRADI M. M. 2000, BAJMÓCY P. 1999). A nagyvárosból kiköltözők 

többsége a munkahely és oktatási intézmények miatt naponta ingázik a központi településre, 

így a közlekedés és az ehhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés igénye megerősödik. Ahogy 

korábbi vizsgálatok is igazolták (HARDI T. – NÁRAI M. 2005, DÖVÉNYI Z. – KOVÁCS Z. 1999), 

a kitelepülők többnyire felülreprezentáltak a személygépkocsi használatban, és általában a 

közlekedési igényekben, így a népesség létszámának növekedését a közlekedési szükségletek 

fokozottan követik, annak következményeivel (például torlódás, parkolási problémák, 

légszennyezés) a nagyvárosban és az új lakóhelyen egyaránt. Szintén fontos a 

szuburbanizáció ingatlanpiacot befolyásoló hatása, illetve a kettő kölcsönhatása, hiszen 

megfelelő kínálat (eladó telek, vagy ingatlan) híján nem lehet lakóhelyet váltani, a fokozódó 

kereslet pedig komolyan fellendítheti a helyi piacot, ezzel emelve az ingatlanárakat. Az 

ingatlanvásárlást/építést – mely általában a költözés alapvető feltétele – egyéb tényezők is 

befolyásolják, például hitelfelvételi lehetőségek, lakásépítési támogatások, így ezek 

kedvezőtlen alakulása lassíthatja, vagy akár meg is állíthatja a szuburbanizációt. Az utóbbi 

évtizedekben a településállomány legsikeresebb, legdinamikusabban növekvő részei a 

városközeli falvak voltak, fejlődésüknek köszönhetően a vidéki agglomerációkban, regionális 

központok környékén is jó néhány nagyközség (például Sándorfalva, Hajdúsámson, 

Felsőzsolca) szerzett városi jogállást (TRÓCSÁNYI A. – PIRISI G. – MALATYINSZKI SZ. 2007). 

Ide sorolható a Pécs melletti Kozármisleny is, mely 2007-ben aspirált városi címre, és még 

abban az évben el is nyerte azt (SZEBÉNYI A. – NAGYVÁRADI L. 2010). A szuburbán 

településeken a fokozódó antropogén hatások, a felszínborítás- és területhasználat-változás, a 

beépített területek arányának növekedése jelentősen átalakíthatja a természeti környezetet 

(lefolyási viszonyok, felszíni vízminőség, levegő minősége stb) (BUGYA T. – NAGYVÁRADI L. 
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– RONCZYK L. 2010, GYENIZSE P. ET AL. 2008, NAGYVÁRADI L. 1998, RONCZYK L. 2010, 

WILHELM Z. 1997).  

Összességében a folyamat a települések társadalmi-gazdasági életét, műszaki és természeti 

környezetét egyaránt befolyásolja, annak mind a négy szférájára (TÓTH J. 1981) hatással van.  

A témával kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy a szuburbanizáció a vizsgált időszakon belül 

mikor, milyen mértékben jellemző a baranyai megyeszékhely térségében, milyen irányba tart 

a folyamat, megfigyelhető-e az urbanizáció újabb szakasza, esetleg egymással párhuzamos 

folyamatok érvényesülnek. Ezzel összefüggésben érdekes kérdést vet fel a gazdasági válság 

is, illetve annak szerepe a (szub)urbanizációs folyamatok alakulásában. 

 

1.2  Célkitűzés, adatbázis, módszerek  

 

A disszertáció megírása szempontjából fontos a kutatás céljainak, a főbb kutatási 

kérdéseknek, valamint a konkrét elemzési módszerek körének meghatározása. Ezek adják 

meg az elemzések főbb irányvonalát és feltételrendszerét. 

Jelen disszertáció a nagyvárosi térségekkel foglalkozó hazai kutatási eredményeket igyekszik 

bővíteni a pécsi szuburbanizációs folyamat vizsgálatával.  

A kutatással kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az kizárólag a lakóhelyi 

szuburbanizációra, a lakosság kiköltözésére irányul, hiszen Pécs esetében ez a folyamat 

bontakozott ki egyértelműen  (SZEBÉNYI A. 2006). Mint társadalmi jelenség megragadható 

egyrészt azáltal, hogy a nagyvárosi lakosság a városkörnyékre költözik, valamint azzal is, 

hogy a városkörnyéki települések társadalmi szerkezete átalakul, számos következményt 

rejtve magában (BAJMÓCY P. 2002). 

A disszertáció jelentős része 2013-ban készült el az 1990-2012 közötti időszak adatait, 

információit feldolgozva. Azóta több publikáció is igazolja (BAJMÓCY P. 2012, 2014, 

SCHUHMANN J. 2013), hogy a szuburbanizációs robbanás a vidéki nagyvárosaink környékén a 

2000-es évek közepére tehető, így az eredmények jelentős része a  legdinamikusabb időszakot 

is magában foglalja, mely alapján a folyamat következményeire, hatására vonatkozó 

megállapítások helytállóak. 2011 után történtek olyan változások (például önkormányzati 

törvény módosítása, állami lakáspolitika változásai, lakosság adósságmentesítése), amelyek a 

szuburbanizációban résztvevő egyének döntését, motivációját, illetve az érintett 

önkormányzatok működését, a települések életét is befolyásolhatták a szuburbanizáció 

szempontjából is. Így a dolgozatot kiegészíti egy külön fejezet a 2012-2016-os időszakra 
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vonatkozóan, egyrészt a folyamat statisztikai adatok alapján történő elemzésére, illetve a 

településeken bekövetkezett változásokra fókuszálva.  

 

1.2.1 A kutatás célja 

 

A disszertáció célja a pécsi szuburbán térség átfogó vizsgálata a rendszerváltást követő két 

évtizedben megfigyelhető folyamat tendenciája, összefüggései, következményei, illetve a 

térségen belüli – feltételezett – területi sajátosságok, különbségek alapján.  

 

A kutatás részcéljai a következők: 

 

1. A szuburbán térség lehatárolása Pécs környékén. A lakóhelyi szuburbanizáció 

nagyságrendjének, területi különbségeinek feltárása a Pécs környéki településeken. A 

települések népességszám-változása mellett a vándorlási folyamatok elemzése, ez 

utóbbi egyrészt a vándorlás nagyságrendjére, illetve annak irányára vonatkozik. A 

vándorlás irányainak ismeretében a nagyvárosi térség migrációjának olyan 

viszonylatrendszerét ismerhetjük meg, melyre eddig nem történt kísérlet. 

A korábbi szuburbanizációs kutatások (TIMÁR J. 1993, BAJMÓCY P. 1999) a migráció 

irányát statisztikai adatokkal nem vizsgálták, így a folyamat egy konkrét 

esettanulmányon keresztül pontosításra, bizonyításra kerül. 

A vizsgálatból megállapítható, hogy mely települések növelték népességszámukat a 

Pécsről történő kiköltözés következtében, és ez milyen nagyságrendű és arányú a 

máshonnan érkezőkhöz képest. Az adatbázis segítségével a vizsgált térség 

településeinek egymás közötti, valamint a vizsgált területen kívüli migrációs 

kapcsolatrendszere is nyomon követhető. A költözések irányának ismeretében a 

szuburbanizáció által érintett terület egyértelműbben elhatárolható, és a feltételezett 

területi különbségek jobban értelmezhetők.  

Kérdés: Hogyan érvényesült a szuburbanizáció a pécsi térségben, mely településeket, 

milyen mértékben érinti, hogyan alakult a dinamikája? Melyek a területi különbségek 

legfontosabb okai? 

2. A szuburbanizációban résztvevő népesség összetételének, a kiköltözés motivációjának, 

a  költözési szándékot befolyásoló okoknak a feltárása empirikus elemzés (a lakossági 

és önkormányzati kérdőívek) eredményei alapján.  
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Kérdés: Mi motiválja a Pécsről elköltözőket, ennek milyen okai vannak, ezzel 

kapcsolatban tapasztalható-e változás időben illetve településenként?  

3. Az ingatlanpiac alakulásának vizsgálata, mely szorosan összefügg a 

szuburbanizációval, amit az ingatlankereslet- és kínálat változása határoz meg.  

Kérdés: Hogyan követte a szuburbanizáció a lakáspiaci trendeket? A szuburbanizáció 

hogyan hatott az ingatlankereslet- és kínálat alakulására a város környéki 

településeken? 

4. A közlekedés és a szuburbanizáció kapcsolatrendszerének feltárása.  

Kérdés: A közlekedési feltételek hogyan befolyásolják a szuburbanizációt 

(kiterjedését, mértékét, irányát)? A szuburbanizáció hogyan hat a közlekedésre 

(forgalom, közlekedési módok közötti választás, közlekedési és környezeti 

problémák)? 

5. A lakóhelyi szuburbanizáció érvényesülésének, következményeinek  települési szinten 

történő elemzése. A különböző települési stratégiák, vélemények megismerése, 

összefoglalása empirikus módszerekkel, a településvezetőkkel folytatott interjúk 

alapján.  

Kérdés: Mi az önkormányzatok véleménye a településüket érintő folyamatról és annak 

következményeiről, milyen stratégiát alkalmaztak/alkalmaznak? A gazdasági válság, 

illetve az utóbbi évek (2012-2016) önkormányzatokat érintő változásai hogyan 

hatottak az önkormányzatok szuburbanizációval kapcsolatos álláspontjára? Milyen 

városfejlődési folyamatok érvényesülnek a térségben 2016-ban? 

 

1.2.2 A vizsgált terület 

 

A Péccsel kapcsolatos lakóhelyi szuburbanizáció kutatásakor elsőként azoknak a 

településeknek a statisztikai adatait vizsgáltuk, amelyek közúton a megyeszékhelytől 

maximum 20-25 km-re találhatók, tehát a napi ingázás – mely a kiköltözésnek sok esetben 

következménye – ebből a távolságból még kényelmesen megoldható. Ez természetesen nem 

azt jelenti, hogy az összes település szuburbán jellegű, hanem inkább azt, hogy ezen a körön 

kívül már nem fejt ki jelentős hatást (BAJMÓCY P. 1999). Így a központ mellett 81 település 

képezte a vizsgálat alapját (1-2. ábra). A disszertációban a vizsgált térség, vizsgált terület, 

Pécs környéki térség elnevezések a 81 települést jelölik. 
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1. ábra: A vizsgált terület (saját szerk.) 

 

 
2. ábra: A vizsgált 81 Pécs környéki település (saját szerk.) 
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A 81 települést elsőként olyan statisztikai mutatók segítségével elemeztük, melyekkel a 

folyamat a leginkább mérhető (népességszám-változás, vándorlási különbözet). A migráció 

irányának feltérképezése is erre a településcsoportra vonatkozik, és indokoltnak tűnt a 

lakásépítés és a közlekedési helyzet alakulásának vizsgálatát is itt kezdeni. Az adatelemzés 

eredményeinek ismeretében több tényező figyelembevételével szűkült a Pécs körüli 

települések köre a kutatás további céljai szempontjából releváns területre, így az empirikus 

vizsgálat már csak a szuburbán településekre vonatkozott a konkrét célok alapján. A 

disszertációban szuburbán térségen, szuburbán településeken a lehatárolás során kapott 17 

szuburbán települést értjük. 

 

1.2.3 Adatbázis, módszerek 

 

A kutatás egyrészt a fellelhető statisztikai adatbázisra épít, mely a Központi Statisztikai 

Hivatal (KSH) által szolgáltatott adatokat jelenti (T-STAR adatbázis
1
, Ingatlanadattár

2
).  

 

Vizsgált statisztikai mutatók:  

 Népességszám-változás 1990/2000/2005/2011 (81 település és Pécs) 

 Oda- és elvándorlások alakulása (vándorlási különbözet) (1990-2011) (81 település és 

Pécs) 

 A 81 vizsgált településre beköltözők száma küldő településenként, az egész ország 

viszonylatában (1990-2011)  

A 81 településre vonatkozó migrációs adatbázist (több ezer adat) a KSH bocsátotta 

rendelkezésünkre. Az elsődleges adatok arról adtak információt, hogy a vizsgálati 

területünk 81 településére 1990-2011 között éves szinten honnan érkeztek, az ország 

valamennyi települését figyelembe véve. Minden településnél szerepelt a beköltözők 

száma a küldő település alapján. A 81 településre külön-külön összegeztük az adatokat 

a vizsgált időintervallumra vonatkozóan (1990-2011). 

A küldő településeket négy csoportba soroltuk. Így mind a 81 településnél 

elkülöníthető, hogy Pécsről, az ország más részeiből és külön Budapestről mennyien 

                                                 

 

1
 Internetes elérése: http://statinfo.ksh.hu/  

2
 Az adatbázist a KSH Pécsi Igazgatósága bocsátotta rendelkezésünkre 

http://statinfo.ksh.hu/


11 

 

érkeztek, és a vizsgálat települések egymás közötti migrációjáról is képet kapunk. 

Kutatásunk alapkérdése szempontjából a Pécsről érkező migráció volt a legfontosabb. 

 Lakásállomány-változás (1990-2011) (81 település és Pécs) 

 Épített lakások száma (1993-2011) (81 település és Pécs) 

 Kiadott új építési engedélyek száma (2005-2011) (81 település és Pécs) 

 Eladott ingatlanok összetétele lakástípus szerint (1997-2011) (Pécs) 

 Lakásárak alakulása (1997-2012, Pécs; 2008-2012
3
 szuburbán települések

4
) 

 Személygépkocsi-állomány változása (1990-2012) (81 település és Pécs) 

 

Mivel a KSH Ingatlanadattárában a szuburbán települések csak 2008 után szerepelnek, az 

ingatlanpiac alakulásának nyomon követését az Ingatlanadattár mellett az IngatlanBazár 

apróhirdetési újságból (1998-2008 között nyomtatott, majd elektronikus verzió) vett 

hirdetések, és a Duna House Ingatlanközvetítő Iroda – mint a régió meghatározó ingatlanpiaci 

szereplője –  által rendelkezésre bocsátott adatok, információk egészítenek ki.  

A közlekedési helyzet és a szuburbanizáció kapcsolatrendszerének vizsgálatához a statisztikai 

adatok mellett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. forgalomszámlálási adatait, a helyközi 

buszmenetrendeket, a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (korábban Pannon Volán Zrt.) 

és a Tüke Busz Zrt. információit, valamint a Térkép.24 útvonaltervezőt használtuk. Ezek a 

források statisztikai (táblázatok, viszonyszámok) és grafikus (kartogram) módszerekkel 

kerültek elemzésre és ábrázolásra. 

A különböző számadatok ismerete, feldolgozása elengedhetetlenül szükséges a 

szuburbanizáció vizsgálata során, azonban számos kérdésre önmagában a statisztika nem ad 

elegendő választ. Így kiegészíti ezt 43 – az elhelyezkedésük és a statisztikai adatok alapján 

előzetesen kiválasztott – Pécs környéki település önkormányzatához eljuttatott kérdőíves 

felmérés eredménye, valamint hat Pécs környéki településen (Keszü, Kozármisleny, 

Nagykozár, Birján, Gyód, Bicsérd) az odaköltöző családok körében végzett kérdőívezés 

adatbázisa is (összesen 394 háztartás). Az így kapott eredmények jelentős része az utolsó két 

                                                 

 

3 A szuburbán települések az Ingatlanadattárban csak 2008 után szerepelnek. 
4 A statisztikai törvény értelmében bármilyen körre (gazdasági ágazat, település, tevékenységi kör stb.) csak 

akkor lehet adatokat nyilvánosságra hozni, ha a megfigyelt egységek száma 3 vagy annál több. Ez azt jelenti, 

hogy csak olyan utcákra vonatkozó adatokat közölhet a KSH, ahol az ügyletek száma ingatlantípusonként 3 vagy 

annál több (KSH 2009). 
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fejezetben kerül bemutatásra, néhány válasz ezt megelőzően, a közlekedésről (külön 

kérdésblokk irányult erre a tényezőre) és az ingatlanpiacról szóló részeknél.  

A lakossági kérdőívezést 2010. április-május, szeptember-október és 2011. április-május 

hónapokban végeztük, az önkormányzatok megkeresésére 2011 őszén, valamint 

megismételve azt 2016. júniusban és októberben került sor. A lakossági kérdőívek 

lekérdezésében a PTE geográfus hallgatói, a kiértékelésben szociológushallgatók nyújtottak 

segítséget. A beérkezett adatokból először SPSS, majd később Excel adatbázis készült, ezáltal 

lehetővé vált az eredmények összegzése és elemzése. A kérdőíveket több esetben a 

településvezetőkkel készített interjú is kiegészíti, melynek célja a jelenségek kvalitatív 

oldalának pontosabb megragadása, mélyebb összefüggések keresése – és nem utolsósorban a 

kérdőíves adatok érvényességének alátámasztása. 

 

2. A szuburbanizáció értelmezése  

 

A kutatás elején fontos tisztázni, hogy mit tekintünk szuburbanizációnak, hiszen a folyamattal 

kapcsolatos megközelítések, vélemények igen sokfélék, nem alakult ki egységes szakmai 

konszenzus, a szerzők nem pontosan ugyanazt a folyamatot értik szuburbanizáción, nem 

ugyanazt a képződményt tekintik elővárosnak.  

 

2.1 Különböző szempontú meghatározások 

 

Ha a szuburbanizációt, mint elővárosokat létrehozó jelenséget vizsgáljuk, elsőként a 

szuburbia kifejezést szükséges tisztázni. Ez a latin „suburbium” szóból származik, a „sub” 

(alatt, közelében) és az „urbs” (város) szavakból tevődik össze. Tehát a szuburbia a városhoz 

közeli területeket, településeket jelenti, vagyis az eredeti jelentés geográfiai volt. A szuburbia 

kifejezésnek a magyar nyelvben az „előváros” felel meg leginkább, bár nem adja vissza teljes 

mértékben a szuburbanizáció minden jellemzőjét, mert nem csak a szuburbanizáció hozhat 

létre elővárosokat (TIMÁR J. 1999, BAJMÓCY P. 2003), ennek ellenére ebben a dolgozatban 

annak szinonimájaként használjuk.  

A fekvésen alapuló definíciók szerint az előváros a város „külső része”, közigazgatási határán 

kívül eső, de ahhoz közeli település (például az ingázási távolságon belül van, vagy az 

agglomeráció részét képezi) (WISSINK, G. A. – THORNS, D.C. 1972, GLENN, N. D. 1973 IN. 

TIMÁR J. 1999). Előfordul, hogy a városhatáron kívüli, de azzal egybeépült településeket 
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tekintik szuburbiának (GOODALL B. 1987, HALL, T. 1998 In. BAJMÓCY P. 2003). E 

megközelítés hazai adaptálása azért problémás, mert a közvetlen határosság, mint feltétel ma 

már a vidéki nagyvárosoknál sem érvényes, a folytonos beépítettség magyar viszonyok között 

nem használható (TIMÁR J. – BAUKÓ T. 1999), az ingázási zóna pedig jóval szélesebb a 

szuburbiánál. Másrészt a városok közigazgatási határa változhat, melynek következtében egy 

korábban a szuburbiához tartozó település kikerülhet e zónából (BAJMÓCY P. 2003) 

A statisztikai szemléletű definíciók az elővárosokat matematikai módszerekkel igyekeznek 

lehatárolni, általában a népességszámot, vagy az ingázók számát tekintik a fő kritériumnak. 

Ebben az esetben nagyon nehéz meghatározni azt a határértéket, amely akár egy város 

fejlődése szempontjából is alkalmazható (CONNEL, J. 1974). 

A műszaki megközelítés képviselői a szuburbiát különleges építészeti, településtervezési 

típusnak tekintik, de hogy milyen is ez az építészeti típus, arról nincs egységes elképzelés. A 

szuburbia morfológiai palettája igen széles, a sakktáblás utcahálózattal, egyforma házakkal 

beépített településeken át a holland sorházakig, vagy a francia és svéd többemeletes elővárosi 

tömbházakig. Különbségek lehetnek attól függően is, hogy tervezetten jönnek-e létre, vagy 

spontán fejlődnek-e az elővárosok. Magyarországon a szuburbanizáció célterületei minden 

esetben már létező települések. Az újonnan épített utcák a falvak széleire épülnek, 

közvetlenül a régi település házai mellé. Így műszaki-morfológiai szempontból egységes 

településtípusról nem lehet beszélni, legfeljebb a városkörnyéki települések egyes részei 

mutatnak hasonló morfológiai jegyeket. Ezek azonban alig különböznek más települések 

újonnan épült utcasoraitól. Azaz önmagában a műszaki megközelítés alkalmatlan az 

elővárosok lehatárolására (BAJMÓCY P. 2003) 

A szociálpszichológiai megközelítések az elővárost egy speciális életmóddal azonosítják, vagy 

egy meghatározott társadalmi csoport (például fiatal középosztály FISHMAN, R. 1987) 

lakhelyeként írják le. A későbbi vizsgálatok kiderítették, hogy azok az értékek, amelyeket a 

szuburbiára jellemzőnek hittek (jó szomszédság, aktív közösségi élet, család szerepe, vallás, 

konzervativizmus) nem ér el jelentősen magasabb szintet az elővárosban, mint a 

nagyvárosokban (TIMÁR J. 1999, THORNS, D. C. 1972 alapján). Ráadásul viszonylag hamar 

megjelentek az alsóbb osztálybeliek, a munkások, vagy a feketék által lakott elővárosok is. 

Magyarországon a nagyvárosokból kiköltözők igen széles társadalmi skálán mozognak a 

munkanélküliektől és romáktól a felső tízezer tagjaiig, így semmiképp sem beszélhetünk 

„szuburbán” embertípusról, és úgy tűnik, hazánkban is igaz Mumford azon állítása, hogy „a 

tömegtermelés, a tömegfogyasztás és a tömegüdülés mind az elővárosban, mind a 
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metropoliszban ugyanazt a szabványosított és természetes jellegétől megfosztott környezetet 

hozta létre” (MUMFORD, L. 1985). Az elővárosban felépülő sorházak vagy lakóparkok csak 

műszaki paramétereikben különböznek a nagyvárosok panelházaitól, természetességükben 

nem (BAJMÓCY P. 2003). 

A szuburbiát gyakran humánökológia alapon határozzák meg, a megközelítések egy része 

(FISHMAN, R. 1987) szerint az előváros kizárólag lakófunkcióval rendelkezik, az ipar és a 

kereskedelmi tevékenység kizárt. Ugyanakkor Nyugat-Európában és az Egyesült Államok 

területén, de Budapest környékén is számtalan kereskedelmi tevékenység, szolgáltatás, ipari 

üzem jelenik meg az elővárosban, sőt megkülönböztetnek a lakóhelyi mellett ipari, 

kereskedelmi és rekreációs szuburbanizációt is. Más elméletek a szuburbia várostól való 

függését hangsúlyozzák, amelyet leginkább az ingázók arányával fejeznek ki (TIMÁR J. 1999 

CONNEL, J. 1974 alapján). Ugyanakkor az ingázási irányok idővel átalakulnak 

(keresztingázás, elleningázás), a szolgáltatások terjedése miatt az elővárosok népessége jóval 

ritkábban keresi fel a nagyvárost, mint korábban. Az egykori monofunkcionális elővárosok 

átalakulnak, a nagyvárosi perifériákon új központrendszerek alakulnak ki, az új központokat 

különböző néven illeti a szakirodalom (például edge-city, Zwischenstadt, technopole), utalva 

arra a sokszínű fejlődésre, mely a városrégiók peremén végbement (KUNZMANN, K. In. 

KOVÁCS Z. 2006).  

A különböző szempontú megközelítések alapján egyértelműen látszik, hogy minden 

elővárosra egységesen érvényes definíció nem létezik. 

A szuburbanizációt az urbanizációs ciklus részeként, decentralizációs és centralizációs 

folyamatként is vizsgálhatjuk. Különböző városnövekedési modellek tipizálják és 

szakaszolják az egyes fázisokat. Ezek az értelmezések a folyamatot helyezik előtérbe, a 

szuburbanizációt az urbanizációs ciklus második lépéseként tekintve. Az európai urbanizáció 

szakaszainak meghatározása holland szerzők (KLAASEN-PAELINCK 1981, VAN DEN BERG ET. 

AL. 1982) munkájának eredménye, a holland iskola négy szakaszra osztotta az Európában 

megfigyelhető modern urbanizációt, városfejlődést: 1. urbanizáció (városnövekedést értve 

ezen), 2. szuburbanizáció (város környéki települések fejlődése), 3. dezurbanizáció (vidéki 

térségek népességének növekedése), reurbanizáció (visszaköltözés a városközpontok 

felújított területeire) (LADOS M. 1994). A modell egységbe foglalja a teljes urbanizációs 

ciklust, kizárólag a népességszám-változási tendenciákat és domináns migrációs irányokat 

veszi figyelembe, hiszen az urbanizáció szakaszainak leglátványosabb következménye az 

egyes térségek népességszám változása, ám a folyamatot nem lehet csak erre leszűkíteni. Az 
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elmélet előnye, hogy viszonylag egyszerű modellt állít fel az urbanizáció vizsgálatára, és 

egzakt módon elhatárolja egymástól a különböző szakaszokat. A négy urbanizációs szakaszt 

további két-két alszakaszra bontja, teljessé téve ezzel a ciklust nem csak geográfiai, de 

matematikai értelemben is. Az elmélet legalapvetőbb mondanivalói egyetlen rövid 

táblázatban foglalhatók össze (1. táblázat). 

1. táblázat: Az urbanizáció értelmezése a városfejlődés szakaszai modell szerint 

Ciklus Alszakasz Mag Gyűrű FUR* 

Urbanizáció Abszolút ++ - + 

 Relatív ++ + +++ 

Szuburbanizáció Relatív + ++ +++ 

 Abszolút - ++ + 

Dezurbanizáció Abszolút -- + - 

 Relatív -- - --- 

Reurbanizáció Relatív - -- --- 

 Abszolút + -- - 
*FUR= Functional Urban Region, funkcionális városrégió, a mag és a gyűrű együtt 

(+) népességnövekedés, (-) népességcsökkenés, a nagyságrendet a jelek száma mutatja. 

(Forrás: Van Den Berg L. et al. 1982, In. Bajmócy P. 2003) 

 

A modell negatívuma, hogy a népességszám-változás nem a legmegfelelőbb mutatója az 

urbanizációs folyamatoknak (0 körüli természetes szaporodás esetén igaz ez), a vándorlási 

egyenleg vizsgálata az egyes zónák esetében mindenképpen szerencsésebb (BAJMÓCY P. 

2003). 

ENYEDI GY. 1988-ban megjelent a „Városnövekedés szakaszai” c. könyvében (1988) írja le a 

városfejlődés ciklikusságának jellemzőit. A szerző szerint „az egyes szakaszok – a modern 

urbanizáció kialakulási központjából, Nyugat-Európából – fokozatosan az egész Földön 

elterjednek, a helyi sajátosságok ellenére globális jellegűek” (ENYEDI GY. 1988), tehát az 

európai modellt világmodellként értelmezi. A holland modellhez hasonlóan szintén négy 

szakaszt különít el, azonban vitatja annak reurbanizációs szakaszát. Az egyes ciklusok időbeni 

és térbeni megjelenését elsősorban a gazdasági folyamatok változásához, hosszú távú 

gazdasági ciklusokhoz köti, melyek hatása a településeken az urbanizációs szakaszokban 

jelentkezik.  

A városnövekedés szakaszai modellek értelmében a nagy városrobbanást követő időszakra 

jellemző a szuburbanizáció, amelyet az urbanizáció városkörnyéki megjelenésének 

tekinthetünk. Ebben a szakaszban a településgyűrű növekedése dominál a magterülethez 

viszonyítva (VAN DEN BERG, L. ET AL. 1982). ENYEDI GY. (1988) szerint a szuburbanizációt a 

globális urbanizációhoz viszonyítva érdemes vizsgálni. Ebben a relációban a szuburbanizáció 
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egyaránt jelent koncentrációs és dekoncentrációs folyamatot is. Koncentráció az egész 

országot vizsgálva, hiszen a nagyvárosi térségek tovább növekednek a rurális térségek 

rovására. Dekoncentráció azonban magának a nagyvárosi zónának a vonatkozásában, hiszen a 

népességnövekedés súlypontja a nagyvárosból, mint a térség központjából a városkörnyéki 

településgyűrűbe tevődik át (BAJMÓCY P. 2002). 

TIMÁR J. (1999) a korábbi véleményeket összegezve és továbbfejlesztve írta le a 

szuburbanizáció definícióját, mely azóta a témával foglalkozó hazai kutatások egyik kiinduló 

pontja lett: „A szuburbanizáció a városi népesség és tevékenységek decentralizációja, amely 

átfogó részét képezi az urbanizációs folyamatnak. Decentralizáció abban az értelemben, hogy 

a népesség, a termelő és nem termelő tevékenységek egy része, a tőke, a beruházások a városi 

központok helyett inkább a környéki településekre koncentrálódnak. És/vagy decentralizáció 

abban az értelemben, hogy a népesség, a tevékenységek egy része ténylegesen ki is települ a 

városból annak közvetlen környékére. Ez a folyamat csak a városi téren belül tekinthető 

decentralizációnak, egy nagyobb régió, vagy az egész ország vonatkozásában az 

urbanizációhoz hasonlóan továbbra is centralizációról beszélhetünk” (TIMÁR J. 1999, p. 12.). 

A folyamat a népességmozgások mellett az urbánus tevékenységek jóval szélesebb körét 

érinti, így beszélhetünk lakóhelyi, ipari, kereskedelmi, rekreációs stb. szuburbanizációról is. 

BAJMÓCY P. (2003) továbbgondolta a definíciót és minimálisan módosította azt. Véleménye 

szerint nem beszélhetünk szuburbanizációról (mely az előző definícióból tulajdonképpen 

következhetne), ha a városi térségen belüli decentralizáció kizárólag külső forrásokból 

táplálkozik, és konkrét kifelé irányuló mozgás nincs.  

Abban az esetben, ha konkrét településekről kívánjuk eldönteni, hogy megfigyelhető-e ott a 

szuburbanizáció, a formát, az érintett települést kell definiálni. E szerint a szuburbanizáció 

által érintett település „olyan városkörnyéki település, melynek a dinamikája számottevő 

részben onnan származik, hogy a városi népesség és/vagy a tevékenységek egy része kitelepül 

oda a városból” (BAJMÓCY P. 2003). Jelen dolgozat esetében az előbb ismertetett definícióból, 

és ez utóbbi megállapításból indulunk ki. 

 

2.2 A szuburbanizáció fejlődési szakaszai 

 

A szuburbanizáció fejlődésének a „városfejlődés szakaszai” modelltől eltérő beosztása is 

létezik. A központi város, az elővárosok és a távolabbi térségek népességének és 

tevékenységeinek (elsősorban az épített környezetbe történő beruházásoknak) viszonylagos 

növekedése, illetve csökkenése, valamint a fő vándorlási irányaik alapján a következő 
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szakaszokat különböztethetjük meg: kezdődő, tömeges és hanyatló szuburbanizáció (TIMÁR J. 

1999).  

A kezdeti szakaszban már megindul a népesség (és tevékenységek) kiáramlása a központból 

az elővárosokba, ez azonban csak egy-két települést érint, ahol a népességnövekedésben a 

migrációs nyereségnek van szerepe. A fő áramlás a rurális térségekből a nagyvárosba vezet. A 

város népessége növekszik, de a koncentráció a korábbiakhoz képest már a központi város és 

elővárosa között megosztva megy végbe.  

A tömeges szuburbanizáció időszakában az elővárosok a vándorlás legjellemzőbb célterületei, 

itt figyelhető meg a legnagyobb arányú népesség- és beruházás-növekedés. A fejlődés már 

egész szuburbán övezet kialakulásához vezet, ezzel párhuzamosan a centrumban a népesség 

és beruházások száma csökken. Erre a szakaszra tehát a városi térségen belül decentralizáció 

jellemző, tágabb vonatkozásban továbbra is centralizációról beszélünk, mely az elővárosra 

összpontosul.  

A hanyatló szakasz lényege, hogy a városfejlődés szuburbanizációs folyamata lelassul, de 

ennek mozgatórugója kevésbé egyértelmű, mint a korábbi szakaszoknál. Az egyik értelmezés 

szerint (VAN DEN BERG ÉS ENYEDI GY. 1988) az urbanizáció, a szolgáltatások elérik a 

távolabbi, falusias településeket, a népesség- és beruházás-növekedés súlypontja az elővárosi 

zónán kívüli területekre tevődik át. Tehát megindul a dezurbanizáció, és az egész városi 

zónára népességfogyás jellemző. Enyedi Gy. 2011-ben újragondolta elméletét. Míg korábban 

az informatika rohamos fejlődését alapul véve úgy vélte, a relatív dekoncentrációt a 

dekoncentráció (agglomeráción kívüli területek népességnövekedése) fogja felváltani, 2011-

ben úgy látta, a tények mást mutatnak. A döntési és innovációs folyamatok továbbra is a 

nagyvárosokban maradtak, így a globális városok szerepe, azok gazdasági és népességbeli 

súlya a korábban elképzelthez képest egyáltalán nem csökken, éppen ellenkezőleg, növekszik. 

Enyedi tehát újradefiniálta az urbanizációs szakaszok közül az utolsót, amelyet most a 

„globalizált világ urbanizációjának” nevezett el. Bár Enyedi továbbra is valószínűsíti a 

dekoncentráció majdani eljövetelét, a városnövekedést hosszú távon nem tartja 

fenntarthatónak, a jövő „megjósolására” már nem vállalkozik olyan bátran, mint korábban. A 

politika, mint befolyásoló tényező szerepét hangsúlyozza, annak ellenére, hogy alapvetően a 

gazdasági fejlettséget tartja az urbanizációs szakaszváltások mozgatórugójának (ENYEDI GY. 

2011). 

A másik lehetőség a kezdődő dzsentrifikációhoz köthető. Ekkor a központ népességvonzó, 

illetve megtartó szerepe erősödik meg, lakásállományának rehabilitációjával, közlekedési 
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helyzetének javításával, városmegújító programok indításával, a kiáramlás üteme lassul, vagy 

megszűnik. Elképzelhető az is, hogy a szuburbán öv maga is differenciálódik, egyes részei 

megtartják népességvonzó képességüket, mások pedig elsősorban a központ javára vesztenek 

népességükből.  

Ezen kívül az is előfordulhat, hogy a népességmozgásokban nem történik jelentős változás, de 

az elővárosok olyan mértékben urbanizálódnak, hogy elvesztik korábbi függésüket a központi 

várostól, önállósodnak, edge-citykké válnak (FISHMANN, R. 1987). Így a városi zóna, a 

funkcionális városrégió egysége szenved csorbát. 

A valóságban az egyes urbanizációs szakaszok nem mindig jelennek meg tiszta formában, 

miként a váltás sem annyira éles az egyes szakaszok között. A szuburbanizáció jelei 

megjelennek az urbanizációs szakasz végén, de folytatódnak a dezurbanizációs szakasz elején 

is, lényege természetesen a szuburbanizációs szakaszban bontakozik ki (TIMÁR J. 1999). 

 

2.3 A szuburbanizáció okai  

 

A városok körüli települések fejlődésének megítélésében a folyamatot kiváltó okokról alkotott 

eltérő vélemények is fontos szerepet játszhatnak. Az okokkal kapcsolatos eltérő véleményeket 

Timár J. (1999) rendszerezte. 

 

1.  a fogyasztók szükségleteiből kiinduló magyarázatok 

E magyarázat ami szerint a térfolyamatok szereplői alakítják ki az őket körülvevő teret 

döntéseik és viselkedéseik által. Az egyik felfogás szerint a népességrobbanás, és az azt 

követő lakáshiány is okozhat bizonyos körülmények között szuburbanizációt. Egy 

elterjedtebb nézet szerint a szuburbanizáció egy tudatos lakóhelyválasztás eredménye, amikor 

a költözők városkörnyéket preferálják a város helyett (WOOD, R. C. 1958, GINKEL, J. A. 1979, 

VAN DEN BERG, L. ET AL. 1987, In. TIMÁR J. 1999). Ez pedig annak köszönhető, hogy 

kialakult egy olyan „előváros-imázs”, mely szerint a városkörnyéki települések egyesítik a 

városok és a falvak előnyeit, és ezzel együtt kizárják azok hátrányait. Ez az egyesek szerint 

idealizált kép áll szemben a kedvezőtlen városi lét realitásával. 

 

2. a termelésből kiinduló elméletek 

Vannak olyan elméletek, amelyek inkább a termelésnek és nem a fogyasztásnak juttatnak 

nagyobb szerepet. A technológiai magyarázatok kiinduló tényezőnek a közlekedés 

forradalmát tekintik, és annak fejlődésével magyarázzák a szuburbanizáció fokozatait 



19 

 

(WARNER S. B. 1962, MULLER, P. O. 1981 In. TIMÁR J. 1999). Olyanok is vannak, akik szerint 

a szuburbanizáció a gazdasági szerkezet átalakulásával áll összefüggésben (WHITE, P 1984, 

ENYEDI GY. 1984). Mások szerint az urbanizációs szakaszok változását a gazdaság 

szerkezetváltása és fejlődésének intenzitása okozza, így ők a szuburbanizációt a fordizmushoz 

kötik. A szuburbanizáció kialakulási okainak keresése időbeli kapcsolat tekintetében láthatóan 

ellentmondáshoz vezetett. A nyugati marxista geográfusok elmélet szerint a népesség 

kivándorlásának folyamata a tőke decentralizációjához hasonlatos, a marxista geográfusok 

tehát a szuburbanizációt a tőke körforgásának részeként tekintik (WALKER, R. A. 1981, 

HARVEY, D. 1985 In. TIMÁR J. 1999). A folyamat kulcsszereplői nem a fogyasztók, hanem a 

területfejlesztők, az építők, a hitelezők, valamint az állam és az önkormányzat. Előbbiek 

csupán azon alternatívákat választhatták költözés esetén, amit a kulcsszereplők 

meghatároztak, így a fogyasztási szuverenitás csorbulása figyelhető meg. 

 

3. a társadalmi viszonyokból kiinduló elméletek 

A szuburbanizáció kezdeti kialakulásához hozzájárultak például az iparosítás fejlődésével 

változó osztályviszonyok (munkásosztály növekedése), a domináns osztályok kitelepültek, 

vagy éppen az alacsony jövedelműeket telepítették ki oda (HARVEY, D. 1985). Tehát ez a 

magyarázat nem egyéni, hanem csoportos döntések viszonyaként értelmezi a szuburbanizáció 

létrejöttét. Egy másik magyarázat megkülönböztet egyfajta szuburbán személyiségszerkezetet, 

melynek fontos elemei a természetközelség iránti vonzódás, és a függetlenség. Az ilyen 

személyiséggel bírók költöznek ki jellemzően a szuburbiába. A szuburbanizálódó térségek 

fejlődésének oka akár társadalmi mozgalomként is értelmezhető: például az értékrendek 

változása is felléphet (protestáns munkaerkölcs helyett a személyes öröm és fogyasztás kerül 

előtérbe), ami serkenti a városmagból való kiköltözést (FISHMANN, R. 1987). 

A hagyományos kiscsalád kultuszának vizsgálata a feminista geográfiában kapja a 

legfontosabb szerepet, ők a nemek közti viszonynak juttatnak jelentősebb szerepet a 

térfolyamatok alakításában. Szerintük a termelés és a társadalmi reprodukció színtereinek 

fokozott eltávolodása váltotta ki a szuburbia létrejöttét, ami a patriarchális társadalmi 

viszonyoknak köszönhető (dolgozó férj, otthonteremtő feleség) (ENGLAND K. V. L. 1991, 

MACKENZIE, S. – ROSE, D. 1983 In. TIMÁR J). Rávilágítanak az állami beavatkozások 

fontosságára, USA-ban vizsgált állami beavatkozásokat úgy tekintik, mint amelyek a 

szuburbanizáció segítésével a tradicionális családi élet ideológiájának elterjesztését célozták 

meg.  
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A szuburbanizáció jelenségével élénken foglalkozó kutatók az elmúlt 20 év során több 

vizsgálatot is folytattak, hogy fényt derítsenek a lakóhelyválasztás okaira, motivációira. 

Dövényi, Kok és Kovács az agglomerációs övezet 19 településén hallgatók segítségével 

végzett kérdőíves kutatást 1997-ben. A lakóhelyválasztás okainál három válaszlehetőséget 

lehetett megjelölni, leggyakoribbnak a jobb lakókörnyezet (38,1%) és lakáspiaci okok 

(befektetési lehetőség, nagyobb lakás igénye) bizonyultak. A válaszadók mintegy negyede a 

kedvező árat is említette települési vonzótényezőként, a munkahelyi okokat viszont csak 9,6% 

tartotta említésre méltónak (DÖVÉNYI Z. – KOK, H. – KOVÁCS Z. 1998). Csanádi Gábor és 

szerzőtársai az 1990 és 1997 között Budapestről kiköltözöttek költözési indokait vizsgálták. 

Az agglomerációba költözöttek körében a leggyakoribb indok a tágasabb, jobb lakás iránti 

igény volt (55%), ezt követte azok csoportja, akik a rokonok közelébe akartak költözni 

(23,2%). A válaszadók több mint 10%-a jelölte meg még az előző lakás fenntartásának 

drágaságát, a jól értékesíthető bérlakást, illetve a „túl drága volt az élet” indokot (CSANÁDI G. 

ET AL. 2010). Látható tehát, hogy a kilencvenes évekbeli vizsgálatok a kellemesebb 

lakókörnyezet és nagyobb lakás iránti igények hangsúlyos szerepét tárták fel, de egyéb 

pénzügyi szempontok (jó befektetési lehetőség, jól értékesíthető bérlakás, fővárosi élet 

drágasága) is szerepet játszottak.  

 

2.4  A magyarországi szuburbanizációról alkotott vélemények 

 

Az urbanizációhoz hasonlóan a magyarországi szuburbanizációs szakaszt is a megkésettség 

jellemzi a nyugat-európai folyamatokhoz képest (ENYEDI GY. 1988). Arra azonban nehéz 

választ adni, hogy a magyar városhálózat fejlődésében mikor jelent meg először a 

dekoncentráció. Enyedi Gy. (1982) szerint Magyarország az 1980-as években lépett a 

„viszonylagos dekoncentráció” szakaszába, amelyet az elővárosok növekedése is jellemez. Az 

ő értelmezésében a Nyugat-Európában lezajlott folyamat megkésve, de hasonló módon 

játszódott le hazánkban is. Hasonló eredményre jutott Van Den Berg L. (1982), aki a 

népességszám-változási tendencia alakulása alapján azt állapította meg, hogy Budapest már az 

1970-es években a szuburbanizáció relatív szakaszába jutott, hiszen az agglomeráció 

népességnövekedési üteme meghaladta a központi városét, ugyanakkor az ország többi 

nagyvárosa még az urbanizációs szakaszban tartott.  

LADÁNYI J. – SZELÉNYI I. (1997) a szuburbanizáció létezését a város és agglomerációjának 

egymáshoz viszonyított népességszám-változásával vizsgálják. Kimondják, hogy az 

agglomerációs térségen belül nem tekinthetünk minden települést szuburbiának. Szerintük 
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nagyon fontos szempont az, hogy magasabb társadalmi helyzetű népesség költözik-e ezekbe a 

településekbe, illetve az elővárosi térség mennyire városiasodott. Ezért feltételezik egy a 

nyugatitól eltérő, sajátos „államszocialista típusú szuburbanizáció” létezését.  

TIMÁR J. (1999) a szocializmus időszakában kialakult agglomerációkat nem tekinti a 

szuburbanizáció eredményeinek, mivel azok települései nem egy decentralizációs, hanem – 

két övezet között megoszló – centralizációs folyamatnak köszönhették létrejöttüket. Ezzel a 

véleménnyel ért egyet BAJMÓCY P. (2003) is, megállapítja, hogy ebben az időszakban az 

előváros népességgyarapodása nem elsősorban a városból való kiköltözésnek köszönhető, 

mely a szuburbanizáció létezésének alapfeltétele lenne. Ilyen értelemben a lakóhelyi 

szuburbanizáció nem létezett az 1980-as évtized előtt a vidéki Magyarországon, ám a 

rekreációs szuburbanizáció igen. A nagyobb városok körül megjelentek a kiskertek, 

zártkertek, hobbikertek, melyek ekkor elsődlegesen rekreációs célt szolgáltak, de fokozatosan 

megkezdődött a kerttulajdonosok egy részének kiköltözése, megteremtve ezzel a lakóhelyi 

szuburbanizáció alapjait
5
 (BELUSZKY P. 1982, DÖVÉNYI Z. – KOVÁCS Z. 1999, TIMÁR J. 1999). 

Ami a különböző vélemények ellenére biztosnak mondható, hogy 1980-as évtized végétől, 

1990-es évek elejétől megindult a szuburbanizáció Magyarország nagyobb városai körül, két 

értelemben is. Egyrészt a központi városok helyett a népességnövekedés súlypontja a 

városokat övező falvakba tevődött át (ez a folyamat Budapest esetében már korábban 

bekövetkezett, lásd DÖVÉNYI Z. – KOVÁCS Z. 1999). Így a csökkenő népességű nagyváros 

melletti stagnáló, növekvő falvak népesedési szempontból dekoncentrációt jelentenek, 

melynek okai egyes iparágak strukturális válságában keresendők. Másrészt tényleges 

kiköltözési folyamatok indultak meg (vagy Budapest esetében felgyorsultak) a 

nagyvárosokból a környező településgyűrűbe.  

Az 1990-es és 2000-es években a szuburbanizáció az ország látványos társadalmi 

térfolyamatává vált, a városkörnyéki települések népessége dinamikusan növekedett, 

miközben Budapest és a többi nagyváros lakosságszáma visszaesett. Az 1990-es éveket és a 

2000-es évtized első felét a csökkenő népességszámú közép- és nagyvárosok és a 

dinamikusan növekvő szuburbán terek jellemezték. A 2000-es évtized közepétől a tendencia 

megváltozott, visszaesés mutatkozott a szuburbanizáció dinamikáját tekintve először a vidéki 

                                                 

 

5
 Az 1990-es évtized szuburbanizációjának egyik célterületei éppen ezek a zártkertek, melyeknek jelentős 

szerepük van abban is, hogy a sok évtizedes csökkenés után 1990 és 2001 között nőtt az ország külterületi 

népessége. 
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nagyvárosok, majd Budapest környékén is. A nagyvárosok újra növelték népességszámukat, 

miközben a vidéki terek népességszáma számottevő csökkenésbe kezdett (BAJMÓCY P. – 

DUDÁS R. 2008, BAJMÓCY P. 2009). A szuburbán folyamatok ugyanakkor tovább tartanak, 

Budapest környékén csak kismértékben vesztettek dinamikájukból, az ország többi 

nagyvárosa körül azonban a szuburbanizáció lelassult, esetenként megállt. Végül 2010-re a 

Budapest környéki szuburbanizáció is jelentősen lelassult. (BAJMÓCY P.  et al. 2012, 

BAJMÓCY P.  2014)  

 

2.5  A szuburbanizáció és agglomerálódás kapcsolata  

 

Az agglomerálódás, vagyis a népesség és gazdasági, termelő tevékenységek térbeli 

koncentrációja történetileg megelőzte a szuburbanizáció folyamatát (TIMÁR J. 2006). 

Agglomerációnak a nagyvárost és a nagyváros körüli azon települések együttesét nevezzük, 

amelynek lakossága és vállalkozásai szoros, napi szintű kapcsolatban vannak egymással. A 

központ és a közvetlen közelében fekvő települések között sokrétű funkcionális kapcsolat jön 

létre (például munkahely és lakóhely közötti, gazdasági, oktatási, egészségügyi, kulturális 

szolgáltatások, kapcsolatok) (KŐSZEGFALVI GY. 1995, KOVÁCS Z. 2001, RECHNITZER J. 2009.) 

A szuburbanizáció esetében fontos, hogy a városi telephelyek már nem elegendőek a 

gazdasági fejlődés befogadásra, és városkörnyéki telephelyek jönnek létre. A szuburbanizáció 

mögött a társadalmi mobilitás változása, a kiköltözési igények alakulása, a motorizáció 

fejlődése, a városi telekárakhoz képest olcsóbb, külső területi telekárak állnak.  

A szuburbanizáció a településhálózatot sajátos módon és erőteljesen alakító térfolyamat, 

kiteljesedésével máshová helyeződik a népességnövekedés, a lakásberuházások súlypontja, 

más irányt vesz a migráció, más relációban erősödnek a térkapcsolatok, mint korábban 

(TIMÁR J. 1993). A folyamat következtében a hagyományos nagyváros-agglomeráció 

struktúra felbomlóban van, és az ún. városi funkciók fokozatosan terjeszkednek a 

városkörnyék területére is. Mindez együtt jár a nagyváros és környéke funkcionális 

elkülönülésének oldódásával: napjainkban a korábban egyértelműen nagyvárosi 

területhasznosítási formák egyre inkább megjelennek az agglomerációkban is (KOVÁCS Z. 

2006).  
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A városrobbanási folyamat során, a társadalmi-gazdasági fejlődés eredményeként korábban 

kialakult településképződmények, agglomerációk településközi kapcsolatai a szuburbanizáció 

hatására megváltoznak. A lakosság kiköltözése, térbeli dekoncentrációja, illetve a különféle 

szolgáltatások, termelő tevékenységek kitelepülése miatt az agglomeráció települései közötti 

korábbi egyirányú kapcsolatok sokoldalúbbá, illetve intenzívebbé válnak (az agglomerációs 

centrum és a környező települések, illetve az övezet egyes települései között is). Példaként 

említhető, hogy Budapestre naponta 175 ezer ember érkezik munkavégzés céljából, azonban a 

fővárosból naponta 65 ezer fő utazik vidéki munkahelyre, nagy részük az agglomeráció 

településeire. Törökbálint-Budaörs térsége 20 ezer embernek ad munkát (KESERŰ I. 2012). 

Mivel a szuburbanizáció a fővárosi térségben a legjelentősebb, a hatása, következményei is itt 

a legerőteljesebbek, legkiterjedtebbek.  

A rendszerváltás után elkészült, a szuburbanizáció által érintett városkörnyékek lehatárolására 

irányuló földrajzi munkák (KOVÁCS K. 1999, HARDI T. 2002, BAJMÓCY P. 2003, KOCSIS ZS. 

2006) a mások által korábban elhatárolt agglomerációkhoz képest (például TÓTH J. 1996, 

BELUSZKY P. 1999) eltérést mutatnak. Előfordul, hogy a szuburbán területek nem töltik ki az 

agglomerációt, míg máshol túlnyúlnak azon, esetleg olyan városok környékén is megjelennek, 

amelyeket sem agglomerációként, sem agglomerálódó térségként nem jelölnek a 

lehatárolások (TIMÁR J. 2006).  

Fontos megjegyezni, hogy az agglomerációs térségen belül nem feltétlenül tekintünk minden 

települést szuburbiának (LADÁNYI J. – SZELÉNYI I. 1997), mivel nem egyformán preferált 

valamennyi agglomerációs, városkörnyéki település a kiköltözések szempontjából. A 

szuburbanizáció során az agglomerációk kiterjedése módosulhat, azonban új 

településformációk nem jönnek létre.  

 

2.6  A dolgozat szuburbanizáció-felfogása 

 

A kutatás kezdetekor fontos tisztázni, milyen szempontrendszer alapján, milyen elvek mentén 

vizsgáljuk a folyamatot. A megállapítások Timár J. és Bajmócy P. korábbi szuburbanizáció-

definícióit elfogadva fogalmazódtak meg, melyek szerint: „A szuburbanizáció a városi 

népesség és tevékenységek decentralizációja, amely átfogó részét képezi az urbanizációs 

folyamatnak (TIMÁR J. 1999, p. 12.)”. A városi térségen belüli decentralizáció azonban nem 

származhat kizárólag külső forrásból, hanem konkrét kifelé irányuló mozgás a feltétele 

(BAJMÓCY P. 2003). Ha a szuburbanizáció által érintett települést kell definiálni, az „olyan 

városkörnyéki település, melynek a dinamikája számottevő részben onnan származik, hogy a 
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városi népesség és/vagy a tevékenységek egy része kitelepül oda a városból” (BAJMÓCY P. 

2003). 

A disszertációban a Pécs környéki szuburbanizációt mint a nagyvárosi térséget 1990 után 

alapvetően meghatározó társadalmi térfolyamatot vizsgáljuk, melynek lényeges momentuma a 

nagyváros népességének csökkenése (vagy legalább is nem olyan mértékben nő, mint 

korábban), ezzel párhuzamosan a városkörnyéki települések népességének növekedése. A 

szuburbán települések növekedésének mértéke minden esetben meghaladja a nagyvárosét. A 

szuburbán zóna népességszámának emelkedése elsősorban a városból történő kiköltözésnek 

köszönhető, ami nem zárja ki azt, hogy ezzel egyidejűleg más irányú migráció is befolyásolja 

a folyamatot.  

A kutatás az 1990 utáni időszakkal foglalkozik, ami nem jelenti azt, hogy ezt megelőzően 

egyáltalán nem volt jellemző a kiköltözés a városból a környező településekre, de alapvetően 

a rendszerváltást követően alakultak ki azok a feltételek, melyek hatására a szuburbanizáció 

kibontakozhatott.  

Álláspontunk szerint fontos kritérium, hogy a szuburbiává váló településre magasabb 

társadalmi státuszú csoportok érkezzenek, és ne a várost szociális, megélhetési okokból 

elhagyók. A városkörnyékre költözőket munkája és életformája továbbra is a központi 

városhoz köti, illetve kötheti. 

A kutatás is összetett okokat feltételez a szuburbánizáció mögött: meghatározó a 

rendszerváltás után kialakuló új társadalmi-gazdasági környezet, a piaci viszonyok térnyerése, 

a lakásprivatizáció, a térfolyamatok szereplőinek átalakulása. A szuburbanizáció alakulásában 

a politikai döntések (állami és helyi) szerepe is alapvető fontosságú. A folyamat 

kialakulásának, felgyorsulásának fontos elősegítői a közlekedés fejlődése, a személygépkocsi 

és a (tömeg)kommunikáció terjedése.  

Az egyén motivációját tekintve alapvető tényező az ideális lakókörnyezet iránti vágy, mely az 

emberekben tértől és időtől függetlenül mindig megvolt. A szuburbán település jó levegője, a 

tiszta és rendezett környezet, a természetközeli életmód, a csendes, kevésbé zsúfolt 

lakókörnyezet, a jobb közbiztonság, családi házas életforma, divatos lakónegyed áll szemben 

a nagyvárosi zsúfoltsággal, környezetszennyezéssel, zajjal, romló közbiztonsággal, az egyre 

emelkedő ingatlan- és megélhetési árakkal, vagy a kedvezőtlen társadalmi összetétellel. 
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3. A szuburbanizáció kutatása Magyarországon 

 

A szuburbanizáció kutatása igen szerteágazó, számos tudományterület foglalkozik többek 

között a folyamat okaival, sajátosságaival, a résztvevők összetételével és motivációjával, az 

összefüggések különböző szempontú feltárásával, értékelésével, vagy újabban a 

következményekkel, tendenciákkal. A geográfiai kutatásokon kívül – a teljesség igénye nélkül 

– említhetőek városszociológiai, műszaki (építészet, infrastruktúra/közlekedés), 

közgazdaságtani, környezetvédelmi vagy akár pszichológiai megközelítések is. Ezek egy 

része inkább elméleti megközelítésű, összefoglaló jellegű írás, de az utóbbi években számos, 

empirikus kutatáson alapuló elemzés, esettanulmány is megjelent.  

Mivel a szakirodalom az 1990-es évtized előtti időszak magyarországi szuburbanizációs 

folyamatainak megítélésében meglehetősen megosztott (az agglomerálódást, agglomerációkat 

általában más szempontból vizsgálták, például KRAJKÓ GY. ET. AL. 1979, PÁLNÉ KOVÁCS I. –

RECHNIZTER J. SZERK. 1979, PÉNZES I. – TÓTH J. 1971, TÓTH J. SZERK. 1993), így a dolgozat az 

1990 utáni irodalom összefoglalására törekszik. 

Nyugat-Európában és az Egyesült-Államokban a szuburbanizáció kutatása több évtizedes 

múltra tekint vissza, szakirodalma rendkívül gazdag, melyből a fontosabbakat korábban 

Timár J. (1993) dolgozta fel. Az 1993-ban publikált munka elméleti úton közelíti meg az 

elővárosi fejlődés kérdését. A szintén összefoglaló, leíró jellegű hazai tanulmányok egyrészt a 

folyamat hazai és kelet-közép-európai sajátosságait (KOVÁCS Z. 2002, TIMÁR J. 2000), az 

elővárosi fejlődés általános kérdéseit – létét, mechanizmusát, törvényszerűségeit, okait – 

fogalmazzák meg (BAJMÓCY P. 2001, 2006, GÁBOR P. 2001, LADÁNYI J. – SZELÉNYI I. 1997A, 

TIMÁR J. 2005, 2006), feltárják a folyamat országon belüli területi különbségeit (BAJMÓCY P. 

2002, TIMÁR J. – VÁRADI M. M. 2000), illetve felhívják a figyelmet a folyamat mögött lévő 

érdekviszonyokra, kulcsszereplőkre is (TIMÁR J. 2001, 2006). Az utóbbi években az elmúlt két 

évtized távlatából a folyamat hazai trendjére vonatkozó összegzések is megjelentek 

(BAJMÓCY P. – DUDÁS R. 2009, BAJMÓCY P. ET AL. 2012, BAJMÓCY P. 2014). Más szempontú, 

de szintén átfogó munkák készültek szociológiai (KOCSIS J. B. 2000, SZIRMAI V. 2011), 

közlekedésföldrajzi (TÓTH G. 2004) és gazdaságföldrajzi megközelítésben (KOÓS B. 2003, 

2007) is. 

A hazai szuburbanizációs szakirodalom jelentős része a budapesti agglomerációval 

foglalkozik, hiszen a folyamat Magyarországon itt jelent meg elsőként és itt bontakozott ki a 



26 

 

legteljesebb mértékben, így a dolgozatban a fővárosról szóló, valamint a nem budapesti 

térséggel foglalkozó kutatások külön kerülnek bemutatásra.  

 

3.1  A fővárosi térségről készített vizsgálatok 

 

A rendszerváltozás után a budapesti agglomerációban bekövetkező jelentős társadalmi-

gazdasági változások hatására a kutatók térség iránti érdeklődésének növekedése 

egyértelműen érzékelhetővé vált, számos, a változásokat feltérképező, az új viszonyokat 

bemutató tanulmány készült (például BARTA GY. – BELUSZKY P. SZERK. 1999, DARÓCZI E. 

1999, KOVÁCS Z. – SÁGI ZS. – DÖVÉNYI Z. 2001, KOVÁCS Z. 2005, 2006, KŐSZEGFALVI GY. 

1995, SÁGI ZS.-TRÓCSÁNYI A. 1998, SÁGI ZS. 1998, TÉSITS R.  – TÓTH J. 1997, SCHUHMANN J. 

2013).  

A térséget a szuburbanizáció szempontjából vizsgáló, átfogó kutatási eredményt először az 

1990-es évek végén publikáltak (DÖVÉNYI Z. – KOVÁCS Z. 1999), melyhez konkrét 

esettanulmányok is készültek (KOVÁCS Z. SZERK.1999). Szintén részletes áttekintést ad a 

lakóhelyi és gazdasági szuburbanizációról KOVÁCS K. 1999-ban megjelent könyvfejezete. 

Néhány tanulmány egy-egy Budapest környéki település példáján mutatja be a lakóhelyi 

szuburbanizáció különböző mintáit (IZSÁK É. 2001, LENNER T. 2006, VÁRADI M. M. 1997), a 

folyamattal együtt járó konfliktusokat, ellentmondásokat, illetve a szuburbanizációhoz 

kapcsolódó önkormányzati stratégiákat (SZABÓ J. 2003, VÁRADI M. M. 1999). Az 

agglomeráción belül megfigyelhető differenciálódási folyamat vizsgálatára is van példa 

(IZSÁK É 1999), mely a települések közötti különbségeket mutatja be.  

A budapesti térség térbeli-társadalmi szerkezetének változásáról szociológusok is számos 

publikációt közöltek (CSANÁDI G. – LADÁNYI J.1992, CSANÁDI G. – CSIZMADY A. 2002, 

LADÁNYI J. – SZELÉNYI I. 1997B, LADÁNYI J. 2008, SZIRMAI V. 1998). Az európai városok 

terjeszkedéséről („urban sprawl”), a szuburbanizáció térhódításáról – egy nemzetközi kutatás 

eredményeinek összefoglalásaként – SZIRMAI V. szerkesztésében 2011-ben könyv jelent meg, 

melyben a külföldi példák mellett a budapesti agglomeráció utóbbi évtizedekben tapasztalható 

szuburbanizációs folyamatáról és következményeiről olvashatunk, elsősorban szociológiai-

demográfiai megközelítésben. 

A felsoroltakon kívül a budapesti szuburbanizációról más összefüggésben – például a 

közlekedési vonatkozások (KESERŰ I. 2004), ingázási szokások alakulása (KESERŰ I. 2012), 

az érintett települések választói magatartásának esetleges változása (HORVÁTH B. 2004, 

JANKÓ F. – KOMORNOKI M. 1998), vagy a helyi önkormányzatok gazdálkodása (KOVÁCS R. 
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1999, 2003) – is készültek tanulmányok, melyek a folyamat szerteágazó hatását igazolják. 

Ezek között olyanok is vannak, melyek a városterjedés negatívumait – közlekedési problémák 

(MOLNÁR L. 2002), vagy a fenntartható városfejlődés kérdése (TOSICS I. 2004) – 

hangsúlyozzák.  

 

3.2  A „vidéki” szuburbanizáció kutatása 

 

A szuburbanizáció a vidéki nagyvárosaink és néhány középvárosunk környékén a 

budapestihez képest megkésve és jóval kisebb léptékben jelentkezett, ez a szakirodalom 

számában is megmutatkozik. 

A legátfogóbb kutatást kétség kívül BAJMÓCY P. (2003) munkája jelenti, a szerző a 

rendszerváltás utáni első évtized „vidéki” szuburbanizációs folyamatainak összehasonlító 

geográfiai vizsgálatát végezte el és írta le doktori disszertációjában. A kutatás számos egyéb 

kérdés mellett igyekszik feltárni a szuburbanizáció területi különbségeit az egyes városi zónák 

között és azokon belül is. Próbálja mérni, számszerűsíteni a szuburbanizációs folyamatokat, 

és megkísérel átfogó képet adni a szuburbanizáció okairól és a résztvevők motivációiról. 

A kutatások általában egy-egy városkörnyékkel foglalkoznak (Szeged, MÉSZÁROS R. 1993, 

Debrecen, SÜLI-ZAKAR I. 1996, Győr, HARDI T. 2002, Sopron, JANKÓ F. 2004, Pécs, BAJMÓCY 

P.1999, 2000, SZEBÉNYI A. 2005, 2006, 2009, 2013, Szombathely, KOCSIS ZS. 2006, 

Nyíregyháza, KÓKAI S. 2006, 2012), többnyire a környező települések népességszámának 

változását, a kiköltöző népesség összetételét, a migráció okait, valamint a folyamat hatását, 

következményeit vizsgálják. Emellett nagyobb térségekre vonatkozóan is készültek kutatások, 

ezek közül BAJMÓCY P. (2000, 2003) és TIMÁR J. (1993) az alföldi szuburbanizáció 

sajátosságait, következményeit mutatja be, KOCSIS ZS. (1997) az északnyugat-dunántúli 

megyeszékhelyek városfejlődési folyamatait hasonlítja össze. Összehasonlító kutatás készült 

Szeged és Pécs vonatkozásában is a tömegközlekedés és a szuburbanizáció 

kapcsolatrendszere alapján (BAJMÓCY P. – SZEBÉNYI A. 2007), valamint az agglomerációk 

intézményesítésének kérdéseiről szóló tanulmánykötetben Győr, Miskolc és Pécs 

esettanulmányán keresztül (HARDI T. 2012).  

Az uniós tagállamok közötti átjárhatóság javulásának köszönhetően a hazai szuburbanizáció 

egy különleges esete Pozsony határon átnyúló terjeszkedése, melyről a két ország kutatóinak 

részvételével készült átfogó publikáció (LADOS M. – TÓTH K. SZERK. 2010), a szuburbán 

folyamat mozgatórugóit vizsgálja a magyar-román határtérségben Nagyvárad vonatkozásában 

NAGY E. (2013).  
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4. Szuburbanizáció a pécsi térségben 

 

A rendszerváltás után alapvetően megváltoztak a városfejlődés feltételei, új hatótényezők 

befolyásolják az urbanizációt. Az új helyzetben a városok kiváltsága megszűnt, az állami 

beavatkozás mértéke a településhálózat alakítására, befolyásolására jelentősen csökkent. Az 

urbanizáció folyamatának meghatározó tényezőjévé vált a piac, illetve a települések versenye 

(KŐSZEGFALVI GY. 1997). Az 1990-es évek gazdasági változásai – a piacgazdaságra való 

áttérés, külföldi tőkebeáramlás, a lakásszerzést- és tulajdonlást korlátozó intézkedések 

feloldása, lakásprivatizáció, az önkormányzatiság megteremtése, jövedelmek 

differenciálódása, egy jól kereső, fizetőképes társadalmi réteg megjelenése és egyéb tényezők 

– együttesen a városfejlődés új folyamatát eredményezték.  

Az 1990 után kialakult új körülmények Pécsett is jelentős változást okoztak. A keleti piacok 

beszűkülése és az ekkorra már túlnyomórészt elavult technikát alkalmazó, veszteséges 

termelés miatt a bányák nagy részét bezárták, jelentős létszámleépítéseket hajtottak végre. 

Számos, a bányászatra épülő, ahhoz kapcsolódó ipari üzemet megszüntettek, vagy 

átalakítottak. Az ipari ágazatokban tapasztalt törés következtében a megyeszékhely jövedelmi 

pozíciói a városi átlag alá süllyedtek. Az 1980-as évek végétől az átalakuló 

gazdaságszerkezet, a munkahelyek bezárása következtében megélénkült az elköltözés a 

városból, így Pécs népessége csökkenni kezdett (NÉMETH ZS. 1995). Ennek az előbb 

ismertetett változásokon kívül egy másik oka is volt, ugyanis tényleges kiköltözési 

folyamatok indultak meg az 1990-es évek elején a nagyvárosból a városkörnyéki falvakba, 

így a népességnövekedés súlypontja a városkörnyéki településgyűrűbe helyeződött át. A 

lakosság kiköltözésében Pécsett is fontos szerepe volt az 1993-as lakástörvény létrejöttének, 

illetve az azzal párhuzamos lakásprivatizációnak, mely a városi lakosság jelentős részét 

juttatta magántulajdonú lakáshoz. A korábbi bérlők a piaci ár kevesebb mint feléért 

vásárolhatták meg az ingatlant, amit jóval magasabb összegért értékesítettek. Az 

intézkedésnek köszönhetően a korábbi pécsi bérlakás-állomány (24 000 lakás) a hatodára esett 

vissza. 

Ha a népességszámot egész Baranya megyében vizsgáljuk, a növekvő népességű települések 

száma az 1940-es évek óta fokozatosan csökkent. Míg 1949-60 között a megye községeinek 

27,2%-ban nőtt a népesség, az 1980-as évekre ez az arány 8,7%-ra csökkent, ezzel 

párhuzamosan Pécs népessége jelentősen emelkedett. Ehhez képest az 1990-es évek közepén 

megindult Pécs népességének csökkenése, ezzel egyidejűleg a falvak 48%-ában újra 



29 

 

növekedés tapasztalható (3. ábra). Ez a tény természetesen önmagában nem bizonyítja a 

szuburbanizáció létét Pécs körül, de feltétlenül rámutat a változásokra (BAJMÓCY P. 1999).  

 

 

3. ábra: A növekvő népességű települések százalékos aránya Baranya megyében a 2012-es 

jogállás szerint (1941-2011)
6
 (Bajmócy P. 1999 alapján saját szerk.) 

 

 A hazai nagyvárosok többségéhez hasonlóan 1990 után Pécs is a városfejlődés második 

szakaszába lépett, és megfigyelhetjük a szuburbanizációval kapcsolatos jelenségeket. A 

szuburbanizáció fejlődésével, előrehaladtával a lakosság kiköltözését az ipar, illetve a 

különböző szolgáltatások kitelepülése követheti. A pécsi térségben a lakóhelyi 

szuburbanizáció bontakozott ki egyértelműen (BAJMÓCY P. 1999), így a disszertáció is 

elsősorban ezzel foglalkozik.  

 

4.1  Demográfiai és migrációs folyamatok  

 

A szuburbanizáció statisztikai elemzése egyrészt a települések népességszám-változására, és 

kiemelten annak egyik összetevőjére, a vándorlási egyenlegre koncentrál, mely az 

urbanizációs ciklusok meghatározó eleme (NÉMETH ZS. 2012). 

A népességszám-változás nagyon fontos a szuburbanizáció megítélése szempontjából, hiszen 

kivétel nélkül minden definíció egy a városból a környékére irányuló népességmozgást 

feltételez, sőt egyes meghatározások (VAN DEN BERG L. 1982) kifejezetten a népességszám 

                                                 

 

6
 A városok adatai a 2012-es városállományra értendők. 
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alakulása alapján határozzák meg a szuburbanizációt. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a 

természetes szaporodás nulla körüli, tehát a változást főként a migráció okozza.  

A szuburbanizáció mérésére (a folyamat tendenciájának alakulására, és szuburbán térség 

lehatárolására) a tényleges népességszám-változás, a vándorlási különbözet, valamint a 

migráció irányára vonatkozó mutatókat használtuk.  

 

4.1.1 A népességszám alakulása 

 

A szuburbanizációs folyamat vizsgálata során elsőként annak a – korábban már kijelölt – 81 

településnek az 1990-2011 közötti adatait tekintettük át, melyek Pécshez a legközelebb 

találhatók, tehát potenciális szuburbiaként számításba jöhetnek. Ahol szükségesnek látszott a 

központi város, Pécs értékei és a Baranya megyei átlag is összehasonlításra került.  

A népességszám-változás a 81 településből 26-ban volt pozitív, 33-ban negatív, 19-nek pedig 

stagnált (-5% és +5% közötti a változás) a népessége az 1990-es értékhez képest (4. ábra). 

Ugyanebben az időszakban a megye népessége átlagosan 7%-kal, Pécs lakossága 8%-kal 

csökkent. Érdekességként megjegyzendő, hogy a növekvő népességű települések közül hatnak 

már az 1970-es években, háromnak az 1980-as években, 18-nak az 1990-es években, egynek 

pedig 2000 után kezdett gyarapodni a népességszáma.  

Az 1990 előtt növekedést mutató települések közül öt (Pellérd, Orfű, Pogány, Kozármisleny, 

Nagykozár) közvetlenül határos Péccsel, így itt nagy valószínűséggel a természetes 

szaporodás mellett a Pécsről történő kiköltözés is gyarapította a népességszámot. Ez 

utóbbinak meghatározó szerepe Kozármisleny fejlődésében volt egyértelműen (ERDŐDY GY. 

2001), hiszen 1970-ben a kozármislenyi tanács több mint 200 telket hirdetett eladásra, öt év 

alatt valamennyi gazdára talált. Kilencven százalékban azok a pécsiek vásároltak itt, akik 

családi ház építésével kívánták megoldani az egyébként kilátástalan lakáshelyzetüket.
 
A 

telekértékesítéseknek, illetve a beköltözésnek településfejlődésre gyakorolt hatásáról „A falu 

kinőtte ruháját” címmel már a korabeli sajtóban olvashatunk. (TÖRÖK É. 1975: In. Dunántúli 

Napló 1975. július 27.). A kiköltözés tehát már az 1970-es években megfigyelhető elsősorban 

a fiatal bányásznyugdíjasok falvakba történő költözésének köszönhetően. 
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4. ábra: A Pécs környéki települések népességszám változása (%), 1990-2011 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

A népességnövekedés mértékében 1990-2011 között jelentős eltérések mutatkoznak 

településenként: hat településen 5% alatti, 16 településen 5-40% közötti, szintén hat esetben 

40-100% közötti, és négy településen 100% feletti a növekedés. A legnagyobb mértékben 

(177%), az 1990-es népesség közel háromszorosára Keszü népessége nőtt, de jelentős 

növekedés tapasztalható Nagykozárnál (102%), Cserkútnál (101%) és Kozármislenynél 

(101%) is. A harmadik kategóriába (40-100%-os növekedés) került települések közül egy 

(Birján) kivételével mindegyik közvetlenül Pécs mellett található, az 5-40% közöttiekből hat 

falura mondható el ugyanez, ebben a csoportban 12 található a megyeszékhelytől valamivel 

távolabb. A Péccsel szomszédos települések (összesen 18) közül csak Komló, Martonfa és 

Pereked népessége mutat csökkenést. 

A Pécshez legközelebbi települések előnye egyértelmű, ez még inkább megmutatkozik, ha 

nem arányaiban, hanem abszolút értékben nézzük meg ugyanezt. E szerint a 20 év során 

Kozármisleny népessége nőtt a leginkább, több mint 3000 fővel. Nagykozár 946, Keszü 859, 

Bogád 545 fővel növelte lakóinak számát. Legalább 400 fős a növekedés Pogányban és 

Pellérden is. A következő (100-400 fős növekedés) kategóriába a nem szomszédos 

települések közül Szalánta, Birján, Szemely és Bicsérd került be (5. ábra). 
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5. ábra: A Pécs környéki települések népességszám (fő), 1990-2011  

(KSH alapján saját szerk.) 

 

A százalékos és abszolút értékeket együtt ábrázolva még tovább árnyalhatjuk a képet, hiszen 

nem mindegy, hogy a változások pontosan mekkora értéket takarnak (6. ábra). Ebből jól 

látszik például, hogy Cserkút, Kozármisleny és Nagykozár egyformán 101%-os növekedése 

Cserkúton mindössze 282 főt jelent, míg Kozármislenyben 3014, Nagykozárban 946 főt.  

A népességszám növekedése tehát a Pécshez legközelebbi, attól dél-délkeletre és nyugatra 

fekvő településeken a legjelentősebb, északi irányban a Mecsek-hegység akadályt jelent a 

kiköltözés szempontjából (amennyiben elsősorban emiatt nő a népességszám). A növekedést 

mutató települések elhelyezkedésében az 57-es, 58-as és a 6-os számú főútvonal menti fekvés 

is szerepet játszik. 
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6.ábra: Népességszám-változás a növekvő népességű Pécs környéki településeken (%, fő) 1990-

2011 (KSH alapján saját szerk.) 

 

A népességszám alakulásának tendenciájáról is szeretnénk képet kapni, így ehhez az 1995-

2000, 2001-2006 és 2007-2011 közötti népességszám-változási arányokat hasonlítjuk össze 

településenként (7. ábra). A korábban bemutatott, az 1990-2011 közötti időszakban növekvő 

népességszámmal rendelkező 27 település közül szinte mindegyiknek kisebb volt a 

növekedése 2007-2011 között, mint az azt megelőző hat évben, kivételt csak Hosszúhetény, 

Kökény, Boda, Orfű és Romonya jelent, látványos változás ez utóbbi két falu esetében volt 

(10%-ról 19%-ra, illetve -0,9%-ról 15%-ra). A változás számszerűsítve 73, majd 151, illetve 

négy, majd 63 főt jelent, tehát összességében egyiknél sem jelentős a gyarapodás, de a 

tendencia pozitív.  

Annak ellenére, hogy a 2007-2011 közötti növekedés mértéke a korábbihoz képest csökkent, 

továbbra is jelentős értékkel rendelkezik Kozármisleny (26%-ról 19-re, ami 1051, majd 978 

fő), Nagykozár (27%-ról 19-re, ami 346, majd 306 fő). Ezzel szemben a két évtized során a 

legnagyobb arányú pozitív változást (177%) mutató Keszü növekedése 65%-ról 5%-ra esett 

vissza (482-ről 56 főre), és jelentős a csökkenés Bogádnál is (47-ről 10%-ra, 321-ről 96 főre). 

Az a vizsgált mutatókból nem látszik egyértelműen, hogy a növekedés visszaesését pontosan 

mi okozza (a vándorlási különbözet, illetve a természetes szaporodás is befolyásolhatja), de 

sejteni lehet, hogy inkább a migrációs folyamatokkal van összefüggésben. Ezzel 

párhuzamosan a korábbi tendenciákkal ellentétben Pécs 2005 után minimálisan (0,4%) 

növelni tudta népességét (685 fő), ami szintén előrevetít valamilyen változást. 
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7. ábra: Népességszám-változás a különböző vizsgált időszakokban, % 

(azok a települések, ahol 1990-2011 között nőtt a népességszám) (KSH alapján saját szerk.) 

 

Említésre méltó egy olyan településcsoport is, amelynek 1990 óta csökkent (vagy stagnált) 

ugyan a népességszáma, de 2007-2011-ben minimális növekedést mutat. Ezek közül Pereked 

(-11%-ról 4%-ra) és Martonfa (-10%-ról 11%-ra) közvetlenül Pécs mellett találhatók, a többi 

település (például Szava, Fazekasboda, Apátvarasd, Kővágótöttös) távolabb. A 

népességszám-változás pozitív irányba történő elmozdulásának egyik feltételezett oka a 

magas természetes szaporodás lehet, amire például Kővágótöttösön a falu nagyobb arányú 

roma népessége adhat magyarázatot, másrészt a migráció, melynek motivációja elsősorban 

attól függ, hogy honnan érkeznek a beköltözők (tehát nem biztos, hogy a szuburbanizáció 

játszik szerepet). 

 

4.1.2 Migráció a pécsi térségben 

 

4.1.2.1 A migráció nagyságrendje 

 

1990 után a településközi migráció irányai megváltoztak hazánkban, a faluból városba 

irányuló vándorlás helyébe a városokból történő kivándorlás lépett, a hazai vándormozgalom 

minőségileg új és egyre meghatározóbb elemévé vált a szuburbanizáció (DÖVÉNYI Z. 2011). 

A népességszám-változás tendenciájának alakulása alapján lehet ugyan sejtésünk a 

szuburbanizációról, de a folyamat mérésére a legcélszerűbb a vándorlás nagyságrendjére és 

irányára vonatkozó mutatókat megvizsgálni. A kutatás során csak a települések  közigazgatási 

határát átlépő vándorlásokat vettük figyelembe, a településen belüli költözéseket nem, ami a 
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szakirodalomban is általánosan elfogadott gyakorlatnak tekinthető (BÁLINT L. 2012, DÖVÉNYI 

Z. 2007, ILLÉS S. 2000). 

Elsőként az 1990-2011 közötti időszak vándorlási különbözetét (oda- és elvándorlás 

különbsége) néztük meg településenként. Az 1990-es népességszámhoz viszonyítva összesen 

49 település vándorlási különbözete volt pozitív. Többségük (31) a legalacsonyabb, 0-25%-ig 

terjedő kategóriába került (az 1990-es népességszámhoz viszonyítva), a 25-50%-ba kilenc 

település, az 50-100% közöttibe hat, 100% fölött három (Nagykozár, Keszü, Cserkút) van, 

ami azt jelenti, hogy vándorlási nyereségük meghaladja 1990-es népességszámukat (8. ábra). 

 
8. ábra: Vándorlási különbözet a Pécs környéki településeken (%) 1990-2011 

(KSH alapján saját szerk.) 

 

A legmagasabb értékkel rendelkező kilenc település Pécs közvetlen szomszédságában, attól 

keletre és délre (kivéve Cserkút), karéj alakban helyezkedik el. Összesen 18 olyan település 

van tehát, ahol a vándorlási nyereség jelentős (értéke legalább az egynegyede az 1990-es 

népességszámnak), így itt a népességnövekedés elsősorban a migrációnak köszönhető.  

Ha azt szeretnénk megtudni, hogy ténylegesen hova költöztek a legtöbben, vagyis a 

vándorlási különbözet abszolút értékben hol a legmagasabb, akkor ismét Kozármisleny kerül 

az első helyre 2746 fővel. Nagykozár a második (950 fő), majd Keszü (761 fő), Görcsöny és 

Szederkény következik (9. ábra). Ez még mindig nem jelenti azt, hogy ezek biztosan 
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szuburbán települések, mert például Görcsöny és Szederkény magas vándorlási nyeresége 

részben a helyi nagyobb szociális otthonnak köszönhető (népességszámuk stagnált illetve 

csökkent).  

 
9. ábra: Vándorlási különbözet a Pécs környéki településeken (fő) 1990-2011 

(KSH alapján saját szerk.) 

 

32 település vándorlási különbözete negatív volt, Komló és Martonfa kivételével mindegyik 

Pécstől távolabb helyezkedik el. A migrációs veszteség %-ban kifejezve a várostól messzebb 

található falvakban a legnagyobb, például Husztót, Kovácsszénája, Apátvarasd, Lovászhetény 

esetében 30-50%. Összességében Komló migrációs vesztesége a legnagyobb (-3015 fő, ami 

az 1990-es népességszámának 10%-a), az előbb említett falvaknál 50-100 fő közötti.  

A települések összehasonlításához érdemes a vándorlási különbözetek 1000 lakosra vetített 

értékeit is megnézni. Az első három helyezettnél (Keszü 593 fő, Cserkút 517 fő, Nagykozár 

493 fő), már az előzőekben látszott, hogy népességszámukhoz képest vándorlási 

különbözetük igen magas. Összehasonlításként Komlónál -120 fő, Pécsnél -7 fő a mutató 

értéke, a távolabbi településeknél még rosszabb a kép (például Husztót -1341 fő, 

Kovácsszénája -982 fő). 

A migráció tendenciája – ha a 2000-2005 és 2006-2011 közötti időszakokat összehasonlítjuk 

– a Péccsel szomszédos, a vizsgált két évtizedben gyarapodó népességszámú, és jelentős 
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beköltözőt fogadó települések nagy részén visszaesést mutat. Ez Keszüben a legjelentősebb, 

ahol 70%-ról 3%-ra (521 fő, majd 33 fő) csökkent az érték, de jelentős Bogádon (54%-ról 

7%-ra) és Cserkúton (31%-ról 14%-ra) is.  

Azokon a településeken, ahol 1990-2011 között nőtt a népesség, és a növekedés tendenciája is 

pozitív volt (Boda, Hosszúhetény, Orfű, Romonya, Kökény), szinte minden esetben a 

migráció is hasonlóan alakult. Külön kiemelendő a Péccsel szomszédos Orfű és Romonya, itt 

volt a leglátványosabb a változás. Azt azért fontos megjegyezni, hogy ennek a néhány 

településnek egyértelműen növekszik a népessége és a vándorlási különbözete is, viszont a 

nagyságrend jóval kisebb, mint – a visszaesést mutató, de még így is jelentős beköltözővel 

rendelkező – Kozármisleny és Nagykozár esetében.  

A tendencia alakulásának területi különbségeit jól mutatja, ha a 2006-2011 közötti vándorlási 

különbözeteket abszolút értékben vizsgáljuk. Ez esetben Kozármisleny és Nagykozár után 

Orfű és Hosszúhetény értéke a legmagasabb, ez utóbbiak a teljes időszakot vizsgálva csak 11. 

és 13. helyen szerepeltek. A 81 település sorrendjében a legjelentősebb negatív változás 

Keszünél következett be, %-os mutatója alapján az elsőről a 24. helyre esett vissza, abszolút 

értékben a második helyről 13-ra. Ezzel szemben Orfű a 22. helyről a harmadikra, illetve 19-

ről a negydik helyre került (2. táblázat).  

 
2. táblázat: Települések sorrendje a vándorlási különbözet alakulása alapján, fő, %  

(2000-2005, 2006-2011) 

Vándorlási különbözet, 2000-2005 Vándorlási különbözet, 2006-2011 

  %   fő   %   Fő 

Keszü 69,8 Kozármisleny 1110 Pécsdevecser 18,6 Kozármisleny 732 

Bogád 53,8 Keszü 521 Nagykozár 18,2 Nagykozár 295 

Cserkút 31,5 Nagykozár 370 Orfű 17,5 Hosszúhetény 149 

Nagykozár 29,1 Bogád 364 Kozármisleny 14,3 Orfű 138 

Kozármisleny 27,2 Görcsöny 345 Romonya 13,7 Pellérd 109 

Görcsöny 20,8 Pellérd 295 Cserkút 13,6 Görcsöny 101 

Királyegyháza 20,3 Hosszúhetény 144 Pécsudvard 12,0 Pécsudvard 83 

Gyód 19,4 Pogány 144 Kökény 9,5 Bogád 71 

Pellérd 15,9 Cserkút 123 Kisherend 8,2 Cserkút 69 

Pécsudvard 15,4 Gyód 107 Szederkény 7,9 Pogány 67 

Pogány 14,4 Szava 100 Bogád 7,1 Romonya 58 

Pécsbagota 13,5 Pécsudvard 96 Pogány 6,1 Kökény 54 

Birján 11,1 Pécsvárad 84 Boda 6,0 Keszü 33 

Forrás: KSH alapján saját szerk. 



38 

 

A vándorlási különbözet nagyságrendje és változása a Pécshez közelebbi települések egy 

részén biztosan jelzi a szuburbanizációt, viszont néhány esetben nem egyértelmű a folyamat. 

A pontos lehatárolás meglehetősen szubjektív, hiszen nehéz eldönteni, vajon 

szuburbanizációról beszélünk-e, ha például egy 200 fős faluban évente 10 fős vándorlási 

nyereség mutatkozik. Erre jó példa Pécsdevecser, amelynek 2006-2011 közötti vándorlási 

különbözete 19 fő volt, ez a népességszámhoz (ami 102 fő) viszonyítva 18%, ezzel a 81 

település közül ebben az időszakban az első helyen végzett. 

Érdemes megnézni, hogy Pécsett hogyan alakult a migráció (10. ábra), az oda- és 

elköltözések alakulását is figyelembe véve (melléklet 1. ábra). E szerint az időszak első négy 

évében még többen költöztek be, mint ahányan elhagyták a várost. 1995-2005 között évről 

évre vándorlási veszteséget könyvelhetett el a megyeszékhely, az elköltözők száma alig 

változott, viszont egyre kevesebben érkeztek. 2005 után ismét pozitív a mérleg (2007-ig egyre 

többen költöztek el, de a beköltözők száma is nőtt, majd mindkét érték visszaesett), 

kedvezőtlen változást 2011 hoz (-738 fő).  
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Pécs 81 település összesen 18 legjelentősebb vándorlási nyereségű település

10. ábra: Vándorlási különbözet alakulása Pécsett és a környező 81 településen (fő) 1990-2011 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

Jóval negatívabb a kép, ha csak az állandó vándorlást nézzük, és nem vesszük figyelembe 

azokat a beköltözőket, akiknek az állandó lakcíme más településen van ugyan, de Pécsett 

tartózkodnak (például a Pécsett tanuló egyetemisták jelentős része). Ez esetben az elköltözők 

száma – 1997 kivételével – minden évben meghaladta az odaköltözőkét, ezért a 

megyeszékhely szinte folyamatosan migrációs veszteséget volt kénytelen elszenvedni 

(BÁLINT L. 2012). A veszteség mértéke az említett időszak során évente hozzávetőleg 1-1000 

fő között szóródott. A két évtized egészét tekintve Pécsett közel 55 ezren létesítettek állandó 
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lakóhelyet és 64 ezren szüntették meg pécsi lakóhelyüket. A vándorlási különbözet 

alakulásában a szuburbanizáció mellett más irányú folyamatok is szerepet játszottak 

(különösen a 2000-es évtized második felétől) a megyeszékhelyről az ország egyéb térségeibe 

költözések (elsősorban Budapest, Észak-Dunántúl), valamint a távolabbi településekről 

érkezők (főként Baranya, Somogy és Tolna megye) alakították.   

 

4.1.2.2 A migráció iránya 

 

A szuburbanizáció – dolgozatban elfogadott – definíciója értelmében azokat a településeket 

tekintjük szuburbiának, amelyek népességszám növekedése elsősorban a Pécsről történő 

kiköltözésnek köszönhető. Az irányok megismeréséhez, – hogy megtudjuk, honnan és 

mennyien érkeztek az elmúlt 20 év során – megvizsgáltuk a településekre költözőket az 

alapján, hogy honnan érkeztek, ezzel pontosítva a szuburbanizációban résztvevők számát és 

arányát.  

Elsőként megnéztük, hogy egy-egy településre honnan, és összesen mennyien érkeztek a két 

évtized során, éves szinten. Az éves adatokat összesítettük. A beköltözőket négy csoportba 

soroltuk aszerint, hogy mely településről érkeztek. Az 1. csoport – mely a kutatási cél 

szempontjából a legfontosabb – a Pécsről érkezők száma, a 2. csoport a vizsgálati területen 

belülről érkezőké (81 település valamelyike, a későbbiekben térség), a 3. csoport az ország 

egyéb települései (a vizsgálati területen kívülről érkezők, kivéve a főváros, a későbbiekben 

egyéb település), a 4. csoport a Budapestről érkezők. A 3-4-es csoport – amellett, hogy 

érdekes megismerni a fővárosiak számát – később a térképi ábrázolásnál összevonásra került.  

 

A 81 településre 1990-2011 között összességében valamivel több, mint 90 000-en költöztek, 

ennek közel fele (41 000 fő) Pécsről jött, de a vizsgált települések között itt jelentős eltérések 

figyelhetőek meg. Elsőre meglepőnek tűnhet, hogy a 81 település közül Pécsről a legtöbben 

(5528 fő) Komlóra költöztek ki, Kozármisleny (4704 fő) csak a második, majd Szentlőrinc 

(2044 fő), Pellérd (1853) és Nagykozár (1657 fő) következik (11. ábra). Komló magas értéke 

nagyobb településméretével, ezzel összefüggésben nagyobb lakásállományával és annak 

alacsony árszínvonalával valamint jó közlekedési kapcsolataival magyarázható. Azoknál a 

településeknél, ahol a vándorlási különbözet jelentős volt ugyan, de abszolút értékben 

viszonylag kicsi, ott a Pécsről érkezők száma is arányosan kisebb (Cserkútnál 463 fő, 

Gyódnál 644 fő), mint az előzőekben említett településeknél. Említésre méltó még Pécsvárad, 

mely a korábbi mutatói alapján egyáltalán nem tűnt szuburbiának (1990-2011 közötti 
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vándorlási különbözete 119 fő, népességszáma stagnál a két évtized során), de a Pécsről 

odaköltözők száma igen magas (1136 fő).  

 
11. ábra: Pécsről érkezők száma, fő (1990-2012) 

KSH alapján saját szerk. 

 

Ha a Pécsről érkezők számát a települések 1990-es népességszámához viszonyítjuk, hasonló 

képet kapunk, mint a vándorlási különbözet vizsgálatánál. A legmagasabb értékkel Keszü és 

Bogád rendelkezik, itt a Pécsről beköltözők száma több mint háromszorosa az 1990-es 

népességnek. A vándorlási különbözethez képest magasabb kategóriába kerül Pellérd (109%) 

és Orfű (128%), valamint Szemely, Lothárd és Birján (110-120% között), utóbbiak az 57-es 

út mentén helyezkednek el (12. ábra).   

A Pécsről érkezők aránya az összes érkezőhöz képest a várakozásoknak megfelelően a 

városhoz közelebbi településeken a legmagasabb, ott, ahol a vándorlási különbözet is jelentős 

volt (13. ábra). 
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12. ábra: Pécsről érkezők száma a települések 1990-es népességszámához viszonyítva %,  

 (1990-2011) KSH alapján saját szerk. 

 

 
13. ábra: Pécsről érkezők aránya az összes érkezőhöz képest %, (1990-2011) 

KSH alapján saját szerk. 
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Azokat érdemes részletesen is megnézni, amelyekről a korábbi vizsgálatok alapján feltételezni 

lehetett, hogy a szuburbán térséghez tartoznak. 26 település volt, amelynek nőtt a népessége 

1990-2011 között, azon belül 16-nak a vándorlási különbözete legalább 25%-os. Ezeken a 

településeken a Pécsről érkezők aránya 60% fölött van, így ezeket tekintjük a 

szuburbanizációs folyamat által dinamizáltnak
7
. Ezen belül Pogány, Kozármisleny, Bogád, 

Nagykozár, Keszü, Cserkút és Gyód a legbiztosabb, két utóbbi nagyságrendileg kisebb 

kategóriát jelent (14. ábra). Az így lehatárolt 17 település a Pécshez tartozó szuburbán térség.  

 

14. ábra: Szuburbán települések Pécs környékén (saját szerk. 2013) 

 

A szuburbanizáció nem egyenlő mértékben érinti a Pécs környéki településeket. A 

településeket a szuburbanizáció nagyságrendjét, a folyamat intenzitását figyelembe véve 

csoportosítottuk a folyamat térségen belüli különbségeinek feltárása céljából. A demográfiai 

és migrációs mutatókat (a népességszám-változás, a migráció nagyságrendje relatív és 

abszolút értékben, valamint a Pécsről költözők száma és aránya) összesítve a vizsgált 

                                                 

 

7
 Kiegészítve Hosszúheténnyel, ahol a vándorlási különbözet aránya csak néhány %, de minden egyéb 

szempontnak megfelel, és közvetlenül Pécs mellett található. 
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településeket a szuburbanizáció intenzitása alapján nagyon erős, erős, gyenge, nagyon gyenge 

csoportokba
8
 soroltuk (3. táblázat).  

Nagyon erősnek tekinthető a folyamat Kozármisleny, Nagykozár, Keszü, és Bogád esetében, 

itt a vizsgált időszakban a szuburbanizációnak köszönhetően legalább kétszeresére nőtt a 

népesség száma. Ezen belül nagyságrendileg külön kategóriát képvisel Kozármisleny, ahova 

ténylegesen a legtöbben költöztek ki, és ez az érték többszörösen meghaladja a többi 

települését. A nagyon erős/erős csoport a város közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A 

nagyon gyenge csoportot azok a települések jelentik, amelyek a szuburbán térség 

lehatárolásakor ugyan nem kerültek a településkörbe, de nőtt vagy stagnált a népességük a 

vizsgált időszakban, és a vándorlási különbözet és/vagy a Pécsről érkezők száma alapján 

esetükben is minimálisan érvényesülni látszik a folyamat.  

 

3. táblázat: A szuburbán települések csoportosítása a migrációs és demográfiai folyamatok 

alapján (1990-2011) 

Nagyon erős szuburbán Erős szuburbán Gyenge szuburbán Nagyon gyenge 

Kozármisleny Pellérd Hosszúhetény Egerág 

Keszü Pogány Birján Kővágószőlős 

Nagykozár Pécsudvard Kökény Szalánta 

Bogád Cserkút Szemely Pécsvárad 

 

Gyód Bicsérd 

 

  

Romonya 

 

  

Orfű 

 

  

Lothárd 

 Forrás: saját szerk. 2013 

 

A területi különbségek mellett néhány település esetében érdemes megnézni a Pécsről érkezők 

számának időbeli változását is. Vajon a Pécsről történő kiköltözés hasonló nagyságrendű, és 

ugyanolyan tendenciát mutat-e, mint amit a vándorlási különbözetnél láttunk? Ehhez a 

Péccsel közvetlenül szomszédos, a korábbi eredmények alapján egyértelműen szuburbán 

Keszü, valamint Kozármisleny vándorlási különbözeteit vetettük össze a Pécsről érkező 

beköltözés tendenciájával a 2000-2011 közötti időszakban (15-16. ábra). 2007-ben mindkét 

mutatónál jelentős visszaesés látható, 2008 után a tendencia hasonlóan alakul, de meglepő, 

                                                 

 

8
 Fontos megjegyezni, hogy a csoportosítás szubjektív, ahogy egyértelmű definíció arra vonatkozóan sincs, hogy 

pontosan mikortól tekinthető egy település szuburbánnak, így kategorizálása a nagyságrend, intenzitás alapján is 

szubjektíven értelmezhető.  
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hogy a vándorlási különbözetek folyamatos csökkenéséhez képest a Pécsről történő kiköltözés 

száma kevésbé változik. A vándorlási különbözetek negatív tendenciájának egyik oka az 

odaköltözés visszaesése, és/vagy a településekről elköltözők számának növekedése. Ez utóbbi 

lehet egyrészt egy ellenkező irányú (vissza a városba) migráció felerősödése, de más irányba 

történő (például Budapest és agglomerációja) költözés is. Különösen Keszünél feltűnő, hogy 

2010-11-ben a vándorlási különbözet már negatív, viszont nőtt a Pécsről érkezők száma, tehát 

a migrációs veszteség oka a fokozódó elvándorlás (részben vissza Pécsre). 

 
 

 
15. ábra: A vándorlási különbözet és a Pécsről érkező migráció alakulása Kozármislenyben (fő) 

1990-2011(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

 

 
16. ábra: A vándorlási különbözet és a Pécsről érkező migráció alakulása Keszüben (fő) 1990-

2011 (KSH alapján saját szerk. 2013) 
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Érdekes kérdést vet fel a korábban említett Komló, Szentlőrinc és Pécsvárad szuburbán volta, 

melyek a Pécsről kiköltözők száma alapján (Komló 5528 fő, Szentlőrinc 2044 fő, Pécsvárad 

1136 fő) a legmagasabb értékkel rendelkező települések között találhatók. Ez azonban, ha 

más vonatkozásban nézzük, az összes beköltözőnek Komló esetében csak 25%-a, 

Pécsváradnál 34%, Szentlőrincnél 29%, tehát ezeknél a településeknél elsősorban más 

vándorlási folyamatok érvényesülnek (ellenben például Keszüvel, Nagykozárral, 

Kozármislennyel, ahol ez a folyamat a meghatározó). A dolgozat szuburbanizáció-felfogása 

értelmében, mely szerint akkor beszélhetünk szuburbanizációról, ha az adott településnek 

növekszik a népessége, és ez elsősorban a Pécsről történő kiköltözésnek köszönhető, egyik 

települést sem tekintjük a klasszikus értelemben egyértelműen szuburbiának. A 

szuburbanizáció, mint kiköltözési folyamat természetesen létezik – akár olyan minőségben is, 

mint például Kozármislenynél –, de ettől pl. Komló nem lesz szuburbán település.  

Szentlőrinc, Pécsvárad és különösen Komló esetében is igaz, hogy az agglomerálódás 

eredményeként Péccsel intenzív, sokrétű funkcionális kapcsolata alakult ki (pl. munkahely-

lakóhely, egészségügyi, oktatási), a tömegközlekedési feltételek kedvezőek. A települések 

Péccsel való kapcsolata összességéban inkább az agglomerálódás, mint a szuburbanizáció 

következménye. Pécsvárad a jelentős számú pécsi beköltöző mellett stagnáló 

népességszámával és minimális vándorlási nyereségével (a másik két településnél mindkettő 

érték jelentős csökkenést mutat) végül a „nagyon gyenge” szuburbán kategóriába került. 

 

A vizsgálati területen kívülről a vizsgált térségbe érkezők aránya az összes érkezőhöz képest 

35%, ebből Budapest részesedése 3%. A mutató értéke Pécs közvetlen szomszédságában csak 

Komló (58%) és az előbb említett Pécsvárad (44%) esetében magas, inkább távolabb, a térség 

peremén lévőknél jellemző (Csarnóta, Apátvarasd, Szederkény, Téseny, Ócsárd) (17. ábra). A 

falvak azonban abszolút értékben nem rendelkeznek magas számokkal, ezek a mutatók 

Komlónál (11 645 fő), Pécsváradnál (1324 fő), Szentlőrincnél (3180 fő) és Kozármislenynél 

(1205 fő) a legjelentősebbek (18. ábra). A Pécs mellettiek közül még Hosszúhetény (690 fő) 

és Pellérd (533 fő) említésre méltó. Ennek alakulásában feltehetően Pécs közelsége is szerepet 

játszik, a távolabbról érkezők gyakran a nagyváros helyett valamely környékbeli kistelepülést 

választják lakóhelyül.  
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17. ábra: A vizsgálati területen kívülről érkezők aránya az összes érkezőből, % (1990-2011) 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 
18. ábra: A vizsgálati területen kívülről érkezők száma, fő (1990-2011) 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 
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A korábbi irányokhoz képest a térségen belüli migráció (települések egymás közötti 

vándorlása) szerényebb, az összes beköltözőnek átlagosan 20%-a. A területi különbségek itt is 

árnyalják a képet, a legmagasabb, 45-65% közötti Liget, Mecsekpölöske, Magyarszék és 

Magyarhertelend esetében, ezek a falvak Komló szomszédságában helyezkednek el, így az 

onnan történő beköltözés a meghatározó (jóval többen jönnek, mint Pécsről) (19. ábra). A 

négy település közül Magyarhertelend és Magyarszék népességszáma a vizsgált időszakban 

stagnált, a vándorlási különbözet Magyarszéken pozitív (6%).  

Ennek a mutatónak az értéke a megyeszékhelyhez legközelebbi településeken a 

legalacsonyabb, mindössze 10-20% közötti. Ráadásul több helyen (Bogád, Keszü, 

Kozármisleny, Pellérd, Orfű, és Pogány) a vizsgálati területen belülről költözők aránya kisebb 

az ország más térségeiből érkezőkéhez képest, ami szintén arra utal, hogy ezeket a 

településeket gyakran választják Pécs helyett a máshonnan ide érkezők. Ez leginkább Pellérd, 

Orfű és Kozármislenynél megfigyelhető, ahol az egyéb csoporton belül Budapest, valamint a 

régió városai (Mohács, Siklós, Kaposvár, Szekszárd, Szigetvár) számottevőek. 

 

 
19. ábra: A Pécs környéki vizsgált települések egymás közötti migrációja az összes érkezőből % 

(1990-2011) Forrás: KSH alapján saját szerk. 
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20. ábra: A Pécs környéki vizsgált települések egymás közötti migrációja, fő (1990-2011) 

KSH alapján saját szerk. 

 

Az abszolút érteket nézve Komló és Szentlőrinc kerül az első helyre, de a négy Komló 

melletti falu – különösen Magyarszék – értéke is magas. A Pécs mellettiek közül 

Kozármisleny, Pécsvárad és Hosszúhetény említhető, ugyanebben a kategóriában szerepel 

Görcsöny és Szederkény is (20. ábra). 

A vándorlás irányára vonatkozó elemzés segítségével részletesebb képet kaphattunk a térbeli-

migrációs folyamatokról, amit a vándorlási különbözet sok esetben „eltakart”.  Ilyen például 

Pécsvárad esete, vagy a Komlóról történő kiköltözés a környező falvakba. A vizsgálat 

rávilágított a hazai szuburbanizáció egyik sajátos körülményéből fakadó helyzetre. A 

folyamat ugyanis olyan időszakban indult meg Magyarországon, amikor a demográfiai 

folyamatokra már a természetes fogyás volt jellemző (Bajmócy P. 1999), tehát akár jelentős 

beköltöző mellett is előfordulhat csökkenő vagy stagnáló népességszám, ezt figyelhetjük meg 

Pécsváradnál is.  

A Pécs környéki településekre irányuló migrációt a négy csoport alapján a 21. ábra foglalja 

össze. 
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Összefoglalva a szuburbanizáció a térségben az 1990-es évtized második felétől meghatározó 

térfolyamat, a legdinamikusabb időszaka 2000-2005 közé tehető, néhány település esetében 

kitolódik az időszak. 2006-2007-től a vándorlási különbözet a legtöbb helyen jelentősen 

visszaesett, ahogy a Pécsről történő kiköltözés is, bár ez a szuburbia nagy részén még mindig 

számottevő. (Itt azt is érdemes figyelembe venni, hogy a statisztikában a kiköltözésről – 

amikor ténylegesen bejelentkeznek az új településen – a döntés meghozatalához képest 

később jelenik meg információ.)  

2008-tól a szuburbanizáció egyértelmű visszaesése látszik. A szuburbán térség alacsony és 

csökkenő tendenciájú vándorlási mutatója mögött részben az áll, hogy visszaesett a Pécsről a 

szuburbiába elköltözni vágyók száma, illetve megfigyelhető a visszaköltözés is. Míg az 

évtized elején Pécs és a szuburbia közötti migráció a meghatározó, az évtized végén egyre 

nagyobb szerep jut a más irányú folyamatoknak, felerősödik az elköltözés az ország más 

régiói felé.  
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21. ábra: A Pécs környéki településekre irányuló migráció a küldő települések alapján (1990-

2011, %) KSH alapján saját szerk. 

(20. ábra folytatása a következő oldalon) 
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 (21. ábra folytatása) 

 
Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 2013 
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4.2 Szuburbanizáció és ingatlanpiac  

 

A nagyvárosból történő kiköltözés általában új lakás építésével jár, a szuburbanizáció 

leglátványosabb külső jele az új utcák, gyarapodó házak sokasága. Másként fogalmazva, a 

szuburbanizációs folyamat az ingatlankereslet, és ezzel egyidejűleg a kínálat jellemzőinek 

változásán alapul. Egy tőkehiányos ingatlanpiac esetén a folyamat nem lehet jelentős, viszont 

a fellendülő gazdaság, az ingatlanpiaci növekedés a szuburbanizációnak is kedvez (HARDI T. 

2002). 

 

4.2.1 A lakáspolitika szerepe 

 

A rendszerváltás utáni lakáspolitikai döntések – közvetlenül vagy közvetve – a 

szuburbanizációs folyamatokra is hatással voltak. Az 1990-es évek egyik legnagyobb 

horderejű ingatlanpiaci jelensége a lakásprivatizáció volt, amely a szuburbanizációnak, mint 

lakóhely választási folyamatnak jelentős hátteret adott (DÖVÉNYI Z. – KOVÁCS Z. 1999). A 

lakásprivatizáció menete a következők szerint zajlott: a rendszerváltást követő kormány a 

bérlakás-problémát (százmilliárd forintos felújítási teher) úgy oldotta meg, hogy a lakásokat 

átíratta az önkormányzatokra, amelyek mélyen a piaci ár alatt értékesítették azokat. Az 1993-

94-ben tetőző folyamatban megfigyelhető a módosabb bérlői kör túlsúlya, és jellemző a 

nagyobb értékű ingatlanok privatizációja (MÁDI L. 2008). A lakások értéke a keresleti jellegű 

ingatlanpiacon hamar megnövekedett, az 1990-es évek végén a lakótelepi panellakások ára is 

megugrott, hiszen alig került a rendszerbe új építésű lakás. A lakásprivatizációban résztvevő, 

jobb jövedelmi feltételekkel rendelkező rétegeknek később fontos szerep jut a 

szuburbanizációs folyamatban (DÖVÉNYI Z. – KOK, H. – KOVÁCS Z. 1998), mert a megszerzett 

tőkével a szuburbiában megvalósíthatták minőségi váltással kapcsolatos álmaikat (DÖVÉNYI 

Z. – KOK, H. – KOVÁCS Z. 1998). 

Az 1994-1998 közötti kormány lakáspolitikáját az 1988-tól létező „szocpol”-támogatás 

(1995-től „lakásépítési kedvezmény”) átalakítása jellemzi a legjobban. A kormányzási 

időszak alatt a lakásépítési mélypontról némileg kizökken az iparág, azonban a strukturális 

problémák továbbra is fennállnak. Általánosságban az 1990-es években megítélt „szocpol”-

ról, ahogy az önkormányzati támogatásokról, vagy a banki hitelezésről elmondható, hogy a 

támogatások a legtöbb esetben nem a legrászorulóbbakat segítették otthonuk megszerzésében 

(KSH 2005). A banki hitelezésből való kiszorulásuk egyszerű, hiszen a legszegényebb 

csoportok a szigorú jövedelmi feltételek miatt kiestek a lehetséges felhasználói körből, így a 
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csekély önrészen kívül csak az állami támogatásoktól várhatták az otthonteremtés 

megvalósulását. A szabályozás sajátosságából adódóan az alacsony önrészből olyan kisméretű 

ingatlanok épültek, amelyek már építésükkor kevesebbet értek a bekerülési költségnél 

(MEHRLI P. 1995). Az 1998-2002 között hatalmon lévő Orbán-kabinet fokozatosan 

átalakította a támogatási rendszert („szocpol”, „félszocpol”), amely nagy vonalakban 

megfelelt a korábbi célkitűzéseknek is, de a támogatások (politikailag is) célzottabbá váltak. 

Az időszak nagy fordulata a jelzáloghitelek bevezetése a megfelelő jogi környezet 

megteremtésével. A legmarkánsabb átalakulást a szektor piacosítása és a bankszektor – mint 

legnagyobb finanszírozó – bevonása jelenti (LAKNER Z. 2003). Így az új évezred elején 

jelentkező ingatlanpiaci növekedés, a könnyen hozzáférhető, olcsó hitelek a szuburbanizációt 

is fellendítették. A 2002-es kormányváltás után újbóli változáson ment keresztül a támogatási 

rendszer, megemelkedett a „szocpol” összege, a jogosultak életkora, és a támogatási rendszer 

kiterjed az önkormányzatokra, lakásszövetkezetekre, társasházakra (MÁDI L. 2008). A 

szűkülő hitelezési rendszer, a konvergencia-program és a devizahitelek túlsúlya, majd a 

válsággal való küzdelem jellemzik a 2010-ig tartó kormányzási ciklust. Az átlagosnál 

rövidebb (mindössze hét éves) ingatlanpiaci „boom” lecsengése tehát már a válság előtt 

megkezdődött (2005-től), a lakástámogatási rendszer átalakulását, valamint a konvergencia-

program hatásait kereshetjük az okok között. A világgazdasági válság ezt a folyamatot 

rohamosan felgyorsította, és mély recesszióba döntötte az ágazatot. 

A pénzügyi szektor válsága a lakosságra is átterjedt, vagyonvesztés, ingatlanok 

leértékelődése, pénzügyi befektetéseik elértéktelenedése jellemző. A termelés visszaesése 

leépítést, valamint a bérek csökkenését hozta magával. A reálkeresetek apadása, a 

megváltozott fogyasztói magatartás és a hitelezés szabályozása az ingatlanpiacon is 

keresletcsökkenést eredményezett. A hitelpiacot gyakorlatilag megnegyedelte a válság, de 

legfőképpen a válság által kiváltott árfolyam-ingadozások. Az árfolyamok emelkedésével 

mérséklődött a devizahitel-felvétel, ezt követte az állami szabályozás, amely a frank alapú 

hiteleket teljesen kiszorította a piacról és drágább, de kisebb kockázattal járó forint és euró-

alapú hitelek térnyerését hozta magával. A melléklet 2. ábrán jól látszik, hogy 2009-ben a 

forint és a deviza helyet cseréltek a nettó felvett érték alapján. A kormány 2009 nyarán 

megszüntette az állami támogatást a frank hitelekre, ezért észlelhető a rekordszámú euró-hitel 

felvétele ebben a rövid időszakban.  
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2009-től a szigorodó szabályozások és az árfolyamkockázat, valamint a hitelek jelentős 

drágulása miatt a frank-alapú hitelezés 2010-re gyakorlatilag megszűnt, helyét a forint hitelek 

váltják.  

2010-2012-ben a kormány legfontosabb intézkedései a következők: végtörlesztés, 

árfolyamgát, kilakoltatási moratórium. Az árfolyamrögzítés és a végtörlesztés országosan 

nyomott árakat hozott, de ezek a vártnál enyhébb hatásúnak bizonyultak
9
'
10

.  

2009-2013-ban a lakásépítések száma drasztikusan visszaesett, mely történeti távlatban 

vizsgálva is mélypontnak tekinthető. A 2012-ben ismét bevezetett „szocpol” csak enyhített a 

helyzeten. A legszűkebb esztendő lakásépítés szempontjából 2013 volt, 2015-ben a lakáspiaci 

forgalom fellendülni látszik, 20%-kal növekedett az előző évhez képest. Az alacsony 

kamatkörnyezet továbbra is vonzóvá teszi a befektetési célú lakásvásárlást, azonban a 2016-os 

évet a kormányzat beruházás-élénkítési és népesedés-politikai indíttatású programjai 

határozzák meg. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény motivációt jelenthet az új lakásba 

költözésre, ami vélhetőleg megmozgatja a használt ingatlanok piacát is
11

. Az élénkülés 

mögött részben a kedvezmény bevezetése áll, ám ennél is meghatározóbb, hogy a 2009 óta 

tartó időszak arra is jó volt, hogy újra kezdődjön a megfelelő arányú önerő képzése. Utóbbit 

jótékonyan segíti, hogy annyira alacsonyak a bankbetéti kamatok és egyéb befektetési 

hozamok, hogy egyre többen látják biztosabb helyen pénzüket ingatlanban lekötve. 

 

4.2.2 A lakásállomány változása 

 

A lakásépítés területenként eltérő intenzitása – különösen hosszabb időszak átlagában – 

szoros kapcsolatot mutat az adott térség gazdasági fejlettségével, a lakosság jövedelmi 

helyzetével, jövőre vonatkozó kilátásaival, illetve a meglévő lakásállomány állapotával. A 

lakásépítés dinamikáját emellett nagyban meghatározza a rendelkezésre álló beépítési terület, 

a különböző szabályozások és az önkormányzati politika. 

1990-2012 között a megyeszékhely körüli 81 település lakásállománya átlagosan 15%-kal 

(4400 db) nőtt, ezen belül a legjelentősebb népességnövekedést mutató 17 településen 

átlagosan 52%-os a gyarapodás (2900 db). Ezzel párhuzamosan Baranya megye 

                                                 

 

9
 http://www.origo.hu/ingatlan/20120402-duna-house-alig-lassult-az-ingatlanpiac-a-vegtorlesztes-ota.html 

10
 http://www.vg.hu/vallalatok/ingatlan/meg-mindig-pang-a-lakaspiac-leporgott-a-vegtorlesztes-392633 

11
 https://budapest.ingatlan.hu/hirek/20160505/ingatlanpiaci-valtozasok-a-2015-2016-os-evekben-1-resz 
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lakásállománya 9%-al bővült (17 ezer), melynek közel felét Pécs adja (12%-os növekedés) 

(22. ábra).  

 
22. ábra: A lakásállomány változása a Pécs környéki településeken, db (1990-2011) 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

A szuburbán településeket érdemes alaposabban is szemügyre venni. Az első helyek nem 

okoznak meglepetést, Keszü (159%), Kozármisleny (123%), Nagykozár (91%) a sorrend, a 

népességszám alakulásához hasonlóan (melléklet 17. táblázat, a szuburbán települések 

lakásállomány változása). Abszolút értékben Kozármisleny jóval fölülmúlja valamennyi 

települést, csak itt közel annyi lakás épült, mint a többi 16 településen összesen, és a 

huszonötször népesebb megyeszékhelyen is csak hétszer több lakás épült, mint a kisvárosban. 

Keszü a 248 épített lakással – a szuburbiához nem sorolt – Szentlőrinccel mutat azonos 

értéket.  

A 17 településből négyben a lakásállomány változása nagyobb, mint a népességé, ezek közül 

Romonya, Gyód, Hosszúhetény minimális (5-10%) különbséget mutat, Kozármislenynél 22% 

az eltérés. Ennek egyik feltételezett oka a helyi „ős”lakosság építkezése (korszerűbb lakásba 

költöznek át), másrészt a vállalkozók által épített társas lakások gyarapodása, ahol az építés 

ütemét a beköltözések nem minden esetben követték, legalább is az új lakók a statisztikában 
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még nem jelennek meg (a lakásépítési, majd a használatba vételi engedély és a bejelentkezés 

két-három év különbséggel is történhet).  

A helyi lakosság építkezése a vizsgált térségen belül a szuburbiához nem sorolt Pécsváradon 

is jelentős, minimális (1,6%) népesség-, és 8%-os lakásállomány-növekedés jellemzi. Itt és 

Hosszúhetényben is a (tehetősebb) sváb lakosság adhat magyarázatot a nagyobb építési 

kedvre.  

Országos szinten 2009 óta a lakásépítések folyamatos csökkenése figyelhető meg. 2009-ben 

Budapesten még annyi lakás épült (10 385), amennyi 2012-ben az egész országban összesen. 

2012-ben országosan 10 560 új lakás épült, 17 százalékkal kevesebb, mint egy évvel 

korábban.  

A kiadott lakásépítési engedélyek száma 2012-ben 15 százalékos csökkenést mutat a 2011. 

évi adatokhoz képest. Az újlakás-építésen belül egyre alacsonyabb a vállalkozások által 

épített és az értékesítésre szánt lakások aránya. A válság előtt, 2008-ban 17 ezer lakást 

építettek a vállalkozások, 2012-ben alig több mint 3 ezret (4. táblázat).  

 

4. táblázat: Épített lakások és kiadott építési engedélyek számának alakulása (2008-2012) 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2012/2011 

% 

Épített (használatba 

vett) lakások száma 

(db) 

Országos 36 075 31 994 20 823 12 655 10 560 83,4 

Baranya megye 935 982 478 372 285 76,6 

Pécs 426 641 319 242 n.a.  

Pécsi szuburbán (17) 213 108 67 43 n.a  

Az év folyamán 

kiadott új építési 

engedélyek száma 

(db) 

Országos 43 862 28 400 17 353 12 488 10 600 84,9 

Baranya megye 1020 657 704 376 210 55,9 

Pécs 549 409 599 256 n.a  

Pécsi szuburbán (17) 191 61 41 45 n.a.  

Forrás: KSH alapján saját szerk. 

A legszűkebb esztendő lakásépítés szempontjából 2013 volt, amikor a KSH országosan 7293 

új lakást regisztrált. Az országos tendenciához hasonlóan a pécsi térségben is megfigyelhető a 

lakásépítések jelentős visszaesése, az épített lakások száma 2008-2012 között a szuburbán 

övezetben ötödére esett vissza, Pécsett a felére.  

A legtöbbszuburbán település lakásépítési statisztikái esetében a gazdasági válság törést okoz, 

azonban a visszaesés, illetve a lassulás már korábban, 2005-2006 környékén nyomozható 

(melléklet 18. táblázat, épített lakások száma a szuburbán településeken). A lassulás oka 

egyértelműen az, hogy a 2000-es évek elején kialakult kedvező támogatási és hitelpiaci 

környezet az eddig tartó időszakban ad lehetőséget a lakást építeni vágyó, arra az új (sokszor 
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önerejükön bőven túlmutató) feltételek mellett vállalkozó tömegeknek. A kiemelt települések 

közül Kozármisleny és Nagykozár építési lendülete egészen a válság beköszöntéig tart, 

ugyanakkor Keszü és Bogád esetében a lakásépítési csúcs 2000 és 2005 közé tehető. A többi 

településen folyamatos az építkezés és kimutatható a szuburbán jelleg, azonban 

nagyságrendileg kisebb, mint az előbb említettek esetében. Romonya, Pellérd és 

Hosszúhetény helyzete érdekes, itt az épített lakások száma a válságkor még nem esik vissza 

drasztikusan. 2008-2009 után egyre több az olyan település, ahol maximum egy-két lakás, 

vagy annyi sem épült, például Bogád, Gyód, Bicsérd, Kökény esetében (23. ábra). 
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23. ábra: Épített lakások száma 2000-2011 között néhány Pécs környéki településen, db  

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

A legjobb adottságokkal rendelkező településeken természetesen nem történik teljes leállás a 

2011-es év végéig (23. ábra), azonban a még pozitív értékeket felmutató településeknél is 

további visszaesés várható a jövőben.  

Az épített lakások száma a lakás használatba vételi engedélyének kiadását jelenti, tehát a 

kiköltözési döntés meghozatalához képest a statisztikában minimum egy-két évvel később 

jelenik meg. Ezért a szuburbanizáció szempontjából érdemes megnézni a kiadott lakásépítési 

engedélyek számának alakulását is, amely egyértelműen mutatja a kiköltözési szándék 

megszületésének időpontját, évét. Itt is jól látszik a válság utáni egyértelmű visszaesés 

minden településnél, különösen Kozármislenynél (2008-2009-ben 93-ról 15-re) és 

Nagykozárnál (27-ről 6-ra) látványos. Több településnél (Keszü, Bogád) itt is 
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megfigyelhetjük, hogy a tendencia már 2008 előtt megváltozott (24. ábra, melléklet 19. 

táblázat, kiadott építési engedélyek száma a szuburbán településeken). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év

Keszü Kozármisleny Pécsvárad Nagykozár Hosszúhetény

 
24. ábra: Kiadott lakásépítési engedélyek száma 2005-2011 között néhány Pécs környéki 

településen, db (KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

A lakásépítések és a szuburbanizáció közötti összefüggés nem minden esetben egyértelmű, 

mert nem tudjuk, hogy az új lakásokat pontosan kik építették. Elképzelhető, hogy a helyi 

lakosság, vagy a nem Pécsről odaköltözők. Másrészt a megyeszékhelyről érkezők nem 

feltétlenül építettek új házat, több esetben régi ingatlan vásárlásával és felújításával oldották 

meg új otthon létesítését. Az önkormányzati kérdőívek alapján ez utóbbi figyelhető meg 

például Hosszúhetényben is.  

 

4.2.3 Lakásárak alakulása 

 

A kiköltözésnek, új otthon létesítésének – az esetek döntő többségében – alapvető feltétele a 

korábbi (jelen esetben pécsi) lakóingatlan értékesítése. Ehhez kapcsolódóan érdemes 

áttekinteni a baranyai megyeszékhely lakáspiaci helyzetének alakulását is, különösen a 

szuburbanizáció dinamikus, majd visszaeső időszakában (1997-2008 majd 2009-2012). 

Az ingatlanpiac vizsgálatát az Ingatlanbazár hirdetési újság adatainak áttekintésével kezdtük, 

amely a meghirdetett, kínálati árakat mutatja. Ezek alakulása azonban a 2008 utáni visszaesést 

nem mutatja igazán, ugyanis a meghirdetett árak kevésbé csökkentek a tényleges, 

adásvételben szereplő összegekhez képest, így a változás bemutatására kevésbé alkalmas (egy 

kiválasztott évben több település összehasonlítására azonban megfelelő).  
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Így a pécsi lakásárak változása egyrészt a KSH Ingatlanadattárából származó adatbázisra 

épül, amely az illetékhivataltól átvett – az adásvételi szerződésekre támaszkodó – adatbázis 

alapján készül. Az Ingatlanadattárban az ingatlanok típus szerinti besorolása megegyezik az 

adásvételi szerződésben szereplővel, mely sok esetben nem különbözteti meg a 

panellakásokat az egyéb társas lakástól, így a két típus az elemzés során végül összevonásra 

került. Mivel a szuburbán települések az Ingatlanadattárban csak 2008 után szerepelnek, és 

módszertani okok
12

miatt a kistelepülésekről csak nagyon kevés adat áll rendelkezésre, így 

azok alakulásánál a hirdetésekre és a Duna House Ingatlanközvetítő Iroda adatbázisára, 

információira hagyatkoztunk. Az adatbázis az iroda közvetítésével értékesített ingatlanárakat 

mutatja eladásonként, az adásvételi szerződések alapján.  

A pécsi lakáspiacról elmondható, hogy többnyire követte az országos ingatlanpiaci trendeket 

az utóbbi két évtizedben. Az 1999-2003 közötti „ingatlanpiaci boom” idején fokozatosan nőtt 

az ingatlanforgalom, a 2003-as év rekordnak számít az eladott társas lakások (4600 db) és 

családi házak (620 db) esetében is. Ezt követően a hitelfelvételi lehetőségek, 

adókedvezmények szigorodása miatt 2004-ben az ingatlanpiac közel a felére esett vissza (25. 

ábra, melléklet 20. táblázat, eladott lakások száma és átlagára lakástípus szerint, Pécsett). 

A lakásárak a piac dinamikájához mérten, minden lakástípus esetében nőttek, 1997-2008 

között átlagosan több mint négyszeresen (melléklet 4. ábra, lakástípusok átlagárának 

alakulása Pécsett).  

A lakossági kérdőívek alapján tudjuk, hogy a kiköltözők 77%-a korábban saját lakásban, Pécs 

lakótelepi részein élt (melléklet 5. ábra, a Pécsről kiköltözők aránya korábbi lakhelyük 

szerint), amelyek értéke – különösen a jobb fekvésűeké (Megyer, Málom, Uránváros, Szigeti 

városrész) – a 2000-től megfigyelhető ingatlanpiaci folyamatokban jelentős emelkedést mutat.  

A kiköltözők elsősorban kisebb pécsi lakásukat szerették volna nagyobbra cserélni, 

értékelésük szerint a kiköltözés utáni legjelentősebb változás a lakások méretével és a 

lakókörnyezet minőségével függ össze. A korábbi lakás nagyságára a válaszadók 80%-a a 

maximum kielégítő minősítést adta, míg az új lakás szinte mindenkitől (90%) jó, nagyon jó 

                                                 

 

12
 A statisztikai törvény értelmében bármilyen körre (gazdasági ágazat, település, tevékenységi kör stb.) csak 

akkor lehet adatokat nyilvánosságra hozni, ha a megfigyelt egységek száma három vagy annál több. Ez azt 

jelenti, hogy csak olyan utcákra vonatkozó adatokat közölhet a KSH, ahol az ügyletek száma ingatlantípusonként 

három vagy annál több (KSH 2009). 
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értéket kapott. Tehát a megkérdezett háztartások legfontosabb motivációja döntésük 

meghozatalakor a lakásukkal, lakókörnyezetükkel kapcsolatos változás igénye volt.  

 
25. ábra A Pécsett eladott ingatlanok összetétele lakástípus szerint  

(KSH Ingatlanadattár alapján saját szerkesztés, 2013) 

 

A 2003-tól napjainkig rendelkezésre álló apróhirdetések, valamint az ingatlanközvetítő iroda 

által nyújtott információkból kirajzolódnak a pécsi szuburbiához tartozó települések névleges 

ingatlan- és – ami új lakás építésénél a legfontosabb – telekár-változásai is. 2000-2003-ban 

még Kozármisleny (és kisebb mértékben Keszü) a meghatározó, mint a kiköltözés korszerű 

alternatívája. Itt a legmagasabb a vállalkozások által épített családi házak, társas lakások, 

valamint az önkormányzat által kínált, beépítésre alkalmas eladó telkek száma is (az 1990-es 

évek második felétől jelentősen megnőtt az értékesített telkek száma). Ez utóbbi ekkor már 

Keszüről is elmondható, 1996-tól az önkormányzat új településrész kialakításával, szántók 

belterületbe vonásával 220 telket biztosított az odaköltözők részére. Később további 

települések (elsősorban Nagykozár, Bogád, Pellérd később Romonya) kerülnek ebbe a 

pozícióba, már kimutatható a szuburbanizációs folyamat, a kínálatban fokozatosan tűnnek fel 

újabb települések.  

Amíg a 2003-ban hasonló felszereltségű ingatlanok között két-háromszoros különbség is 

nyomozható volt például Pellérd-Nagykozár-Kozármisleny relációban, addig 2006/2007-re az 

ingatlanárak viszonylagos közelségbe kerültek egymáshoz. A szuburbanizáció öngerjesztő 

folyamatként is felfogható, hiszen amíg a kedvező jelzálogpiaci lehetőségek, ösztönző 

támogatási rendszer segítik a migráció megindítását, minden újabb költözéssel az 

önkormányzatok lehetőséget kapnak új telkek kijelölésére, az infrastruktúra finanszírozására, 

így fokozatosan vonzóbbá tehetik a települést. Az ingatlanárak vizsgálatakor nem csak az 
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árszint közeledése, hanem 2005-től az egyre nagyobb számban megjelenő nagyobb értékű 

ingatlanok térnyerése is szembetűnő. Elsősorban Kozármisleny, de Nagykozár és Keszü 

esetében is egyre több nagyértékű ingatlannal találkozhatunk, ugyanakkor a társasházak is 

egyre nagyobb számban megtalálhatók. A társasházépítés magával hozhatja az alacsony 

színvonalú megoldásokat is, így a sok esetben panellakásból kiköltöző pécsiek a vártnál 

lényegesen kisebb minőségbeli javulást érzékelhetnek a korábbi környezethez képest
13

. 

 

4.3 A közlekedési helyzet és a szuburbanizáció összefüggései 

 

A kiköltözés lehetőségét és irányát a közlekedési feltételek alapvetően befolyásolják. A 

tömegközlekedés megjelenése után a közlekedési pályák mentén alakultak ki elővárosok, míg 

igazán nagy lendületet a személygépkocsi elterjedése adott a folyamatnak, tehát a közlekedés 

technikai fejlődése lehetőséget teremtett a szuburbia létrejöttéhez (HARDI T. – NÁRAI M. 

2005). A szuburbanizáció egyik alapfeltétele tehát a megfelelő színvonalú közlekedés, 

ugyanakkor ez önmagában nem elegendő hozzá (TIMÁR J. 1999). Vannak elméletek, melyek 

kizárólagos szerepet tulajdonítanak az említett tényezőnek a szuburbanizáció vonatkozásában. 

Egyesek (WARNER S, S. B. 1962, DANIEL P. – HOPKINSON M. 1989) a közlekedés fejlődéséből 

eredeztetik a folyamatot, amennyiben a városkörnyéki közlekedés fejlődési szakaszai maguk 

után vonták a szuburbanizáció lépcsőit is. E dolgozatban azonban a közlekedés fejlődését, 

mint egy szükséges, de önmagában nem elegendő feltételt tekintünk. 

A kiköltözők intenzív, napi kapcsolatban maradnak a várossal, a munka és a tanulás mellett a 

legtöbb szolgáltatást is ott veszik igénybe, így a kitelepülés következtében nagymértékben 

felerősödik az ingázás. Így a szuburbanizáció napjainkban a nagyvárosok közlekedési 

problémái egyik forrásának tekinthető. Mindez egyre nagyobb terhet ró a nagyváros környéki 

közlekedési hálózatokra, az egyre intenzívebbé váló térkapcsolatok az egyéni- és 

tömegközlekedésben is jelentős forgalomnövekedést eredményeznek (KESERŰ I. 2004, 2012).  

A szuburbanizáció és a közlekedés kapcsolatának vizsgálatakor az egyik kérdés tehát, hogy a 

közlekedési hálózat hogyan befolyásolja a szuburbanizációt (annak kiterjedését, mértékét, 

irányát), a másik, hogy a folyamat miként hat a közlekedésre (forgalom, közlekedési módok 

közötti választás, utazási idők stb). Meg kell jegyezni, hogy a szuburbanizáció közlekedési 

vonatkozásainak kimutatása rendkívül nehéz, hiszen a vizsgált folyamat mellett sok más 

                                                 

 

13
 http://ingatlanmagazin.com/ingatlanpiac/cikk_4303/ 
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tényező (távolsági közlekedés átstrukturálódása, általános gazdasági fejlődés, motorizációs 

növekedés stb) is szerepet játszik (KESERŰ I. 2004). 

A vizsgálat során a települések népességszám-változását a várostól való távolságukkal, a 

személygépkocsi-állomány és a közúti forgalom változásával, valamint a tömegközlekedési 

járatszámokkal és menetidőkkel hasonlítottuk össze. Az összefüggéseket a statisztikai adatok 

mellett lakossági kérdőívek, és a helyi-, valamint helyközi tömegközlekedési társaságok 

képviselőivel készített interjúk segítségével pontosítottuk. A városkörnyéki települések 

közlekedési helyzetét egyéni és tömegközlekedés vonatkozásában is vizsgáltuk, ez utóbbit 

csak az autóbusz-közlekedés szempontjából. 

 

4.3.1 Távolság és elérhetőség  

 

A pécsi szuburbanizációhoz köthető települések (17 település) népességnövekménye 1990-

2012 között mintegy 8500 fő volt. A legjelentősebben növekvő települések Pécstől 8-12 km 

távolságra fekszenek, 8 település (Kozármisleny, Keszü, Nagykozár, Bogád, Pogány, Pellérd, 

Cserkút) adja a városkörnyéki települések össz-népességnövekedésének 80%-át. A szuburbán 

települések népességgyarapodása, és a települések megyeszékhelyektől vett távolsága alapján 

egyszerűen kiszámítható, hogy Pécs esetében a kiköltözés (népességnövekedés) átlagos 

távolsága 12,5 km. Igaz ugyan, hogy a 15-20 km-es zóna fogyása jelentős részben egyetlen 

településnek, Komlónak köszönhető. A távolság és a szuburbanizáció közötti kapcsolat 

máshogy is egyértelművé tehető. A tíz legközelebbi település közül hét egyben a 

leggyorsabban növekvő is (5. táblázat). Az előzőekben kirajzolódott, hogy a szuburbán 

települések Pécset legyező alakban veszik körül, és alapvetően a főutak (Pécs-Mohács, Pécs-

Szigetvár,) mentén, vagy azok közelében helyezkednek el. A távolságnak tehát meghatározó a 

szerepe, és előnyösebb helyzetben vannak a főútvonalak mentén elhelyezkedő falvak, itt a 

szuburbán övezet csápszerűen megnyúlik.  

Az aprófalvas településhálózat miatt (a vizsgált 81 településből 48-nak a népességszáma 500 

fő alatti) magas az alacsonyabb rendű bekötő utak aránya, sok a zsák jellegű település. A 

térség úthálózatára jellemző, hogy jelentős része napjainkra elöregedett, az összekötő utak 

hiánya, rossz minősége jelentős hátrányokat okoz (Áta-Szalánta, Kővágótöttös-Bakonya, 

Kovácsszénája-Husztót, Romonya-Pécs). A felsorolt adottságok a szuburbanizáció 

szempontjából is meghatározóak, ahol a közúti összeköttetés nem megfelelő, vagy a 

domborzat miatt nehezen megközelíthetőek a falvak, oda lassabban indulhat meg a kiköltözés. 

Feltehetően az egyik szempont, amely miatt a Péccsel közvetlen szomszédos Kővágószőlős és 
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Mánfa a kiköltözők körében kevésbé kedvelt, a rossz megközelíthetőségük. Ezzel szemben 

például Orfűn a távolság negatív hatását feltehetően a természeti környezet és a terület 

presztízse módosítja.   

Távolságon nem feltétlenül kilométert kell érteni, inkább időbeli elérhetőséget (időtávolság) 

jelent (BALASSA, B. – BUGYA, T. 2009, BALASSA B. 2012, DUSEK T. – SZALKAI G. 2006). A 

szuburbán települések mindegyike maximum 20 km-re található a megyeszékhelytől, elérési 

idejük azonban – részben – az előbb említett tényezőkkel (zsáktelepülés jelleg, rossz 

minőségű utak stb), vagy a domborzati viszonyokkal összefüggésben változó. A vizsgált 

övezetben az átlagos elérési idő autóval 17 perc, a hét legközelebbi (max. 10 km) településnél 

minden esetben ennél kevesebb, a legtöbb a már említett, 17 km-re található Orfűn (26 perc) 

és a 19 km-re fekvő Bicsérden (22 perc). Annak ellenére, hogy Romonya és Lothárd a 

távolság és elérési idő szempontjából kedvező képet mutat, népességnövekedésük minimális. 

A személygépkocsihoz képest a tömegközlekedési eszközzel történő utazás során főként a 

megállóhelyek számától függően módosul jelentősen az utazási idő (5. táblázat). 

 

5. táblázat: A szuburbán települések elérési ideje és távolsága Pécstől 

  
Népességszám változás Távolság Pécstől (km) 

 

Elérési idő (perc) 

  % fő busz autó 

Keszü 177 859 8 18 14 

Nagykozár 102 946 10 20 13 

Cserkút 101 282 10 28 16 

Kozármisleny 101 3014 10 20 13 

Bogád 98 545 8 17 14 

Gyód 71 287 11 28 17 

Pogány 68 453 12 19 17 

Birján 49 169 17 30 19 

Orfű 42 263 17 40 26 

Pécsudvard 41 220 11 18 15 

Kökény 38 167 12 26 16 

Pellérd 28 479 10 18 14 

Szemely 28 105 16 29 21 

Bicsérd 26 213 19 30 22 

Romonya 21 81 10 22 16 

Lothárd 15 33 16 29 19 

Hosszúhetény 10 317 16 28 19 

Forrás: Volán menetrend, Térkép.24 útvonaltervező alapján saját szerk. 2013 
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Az elérhetőséget a távolság mellett jelentős mértékben befolyásolja az út forgalma és a 

torlódások is. Ezt a hagyományos elérhetőségi modellek nem tudják figyelembe venni, pedig 

hatásuk igen jelentős lehet (KESERŰ I. 2004). Az alábbi táblázat (6. táblázat) azt szemlélteti, 

hogy személygépkocsival az utazási idő csúcsforgalomban akár a háromszorosára is nőhet. A 

vizsgálat Pécs, Kossuth tér és a céltelepülés központja között történt. Az elérhetőséget 

csúcsforgalomban hétköznap délután 16 és 17 óra között, csúcsforgalmon kívül szombat 

délután mértük.   

6. táblázat: Néhány Pécs környéki település elérhetősége (perc) 

 Személygépkocsival 

csúcsforgalmon kívül 

Személygépkocsival 

csúcsforgalomban 

Keszü 12 21 

Kozármisleny 9 20 

Nagykozár 11 16 

Orfű 22 40 

Romonya 16 23 

Lothárd 19 30 

Pogány 15 24 

Bicsérd 20 29 

Forrás: saját felmérés, 2013 

 

Pécs elérhetősége a kiköltöző lakosság számára az új település kiválasztása szempontjából is 

fontos. A lakossági kérdőívek eredménye alapján a megkérdezettek 42%-ának Pécs közelsége 

nagyon fontos szempont volt döntése meghozatalakor, de legalább ugyanilyen mértékben 

meghatározó a vonzó településkép (38%) és a kellemes lakókörnyezet (43%) is. Ez utóbbi 

különösen Kozármisleny esetében magas, közel 60%.  

A kiköltözés után azonban a rossz elérhetőség a problémák egyik legfontosabbikává válik. A 

válaszadók számára Pécs megközelíthetősége az előző lakhelyhez viszonyítva jelentősen 

romlik, csak 8,6%-uk találta nagyon jónak a nagyváros központjának elérhetőségét (26. ábra). 

Korábbi budapesti és győri vizsgálatok is megerősítették, hogy a kiköltözőknél az előző 

lakáshoz képest rosszabb lett a városközpont, iskola stb. megközelíthetősége. Ez jelen esetben 

sem meglepő, hiszen többségében lakótelepekről, illetve sűrűn beépült területekről költöztek 

ki, ahol városi szinten általában a legjobb a tömegközlekedési ellátottság.  

A megkérdezettek közel 90%-a elköltözne Pécsről, de egynegyedüknek van olyan 

tapasztalata, amely miatt már kevésbé tetszik az új település, ezek elsősorban közlekedési 

eredetűek (túl nagy forgalom, zsúfoltság, rossz tömegközlekedés stb). 
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26. ábra: Pécs elérhetőségének értékelése a korábbi és a jelenlegi lakóhelyen a megkérdezett 

családok kérdőívre adott válaszai alapján (kérdőív alapján saját szerk. 2013) 

 

Arra a kérdésre, hogy tervei szerint a jövőben elköltözik-e a településről, a megkérdezettek 

12%-a válaszolt igennel, és az okok között elsősorban közlekedéssel kapcsolatos problémák 

szerepeltek.  

 

4.3.2 Az egyéni közlekedés alakulása  

 

A megfelelő közlekedési adottságokat – különösen az egyéni közlekedést – alapfeltételnek 

tekinthetjük a szuburbanizáció vonatkozásában, hiszen a város szolgáltatásainak 

igénybevétele a lakóhelyváltás után is fennáll, és e szükségletek egy része időben nehezen 

tervezhető, így a tömegközlekedéshez is nehezen igazodik. Ráadásul tömegközlekedési 

eszközökkel a városon belül csak néhány pont érhető el közvetlenül, az átszállások pedig 

jelentős költség- és időnövelő tényezők.  

A motorizáció, a gépkocsi-állomány növekedésének területi folyamatát döntően a jövedelmek 

és a vállalkozások száma határozza meg. A kiköltözők általában jobb jövedelmi helyzettel 

rendelkeznek, mint a helyi lakosok, így az általuk preferáltabb területeken a személygépkocsi-

állomány is jelentősebben növekszik, hiszen lehetőségük van a drágább, egyéni közlekedést 

használni, illetve életmódbeli jellegzetességeik, napi közlekedési céljaik jelentős távolsága 

miatt nehezen tudják igénybe venni a tömegközlekedést (HARDI T. – NÁRAI M. 2005).  

Korábbi kutatások is igazolják, hogy az elővárosokba kiköltözők többsége legalább egy 

személygépkocsival rendelkezik, s azt rendszeresen használja is. Egy a budapesti 

agglomerációban 1997-ben készített vizsgálatból is kiderül, hogy a megkérdezett háztartások 

53%-ának egy, 31%-ának pedig kettő személygépkocsija volt, sőt voltak három, vagy négy 
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gépkocsival rendelkező háztartások is (DÖVÉNYI Z. – KOVÁCS Z. 1999). Mindezek az adatok 

is azt bizonyítják, hogy a szuburbanizációnak fontos jelzőszáma és feltétele a 

személygépkocsi ellátottság (KESERŰ I. 2004). 

A vizsgált térségben (Pécs és a 81 település) 2011-ben összesen 72 ezer személygépkocsit 

tartottak nyilván (Baranya megye személygépkocsi-állományának 64%-a). Ennek 55%-a, 46 

ezer jármű a megyeszékhelyen, 35%-a pedig az övezet településein élők tulajdonában volt.  

A személygépkocsik száma 1990 és 2011 között a nagyvárosban és térségében igen különböző 

módon növekedett: Pécsett a két évtized alatt 8,5%-kal (3600 db), a környező településeken 

83%-kal (8600 db). Az övezet települései között is jelentős különbségek mutatkoznak: 

Keszüben (450%) a legnagyobb a változás (a népességszám esetében ugyanez volt a helyzet), 

de 200% felett van Cserkút is, 150%-ot meghaladó a növekedés Gyód, Bogád, Nagykozár és 

Orfű esetében (a népességnövekedés nagyságrendjéhez hasonlóan, 7. táblázat). Abszolút 

értékben Kozármisleny értéke (1197 db) jóval magasabb a többiekénél (27. ábra), kb. kétszer 

annyi, mint a jóval nagyobb népességű Komlón, és a pécsi gyarapodás (3603 db) is csak 

háromszor nagyobb, ami a jelentős méretbeli különbségek ellenére figyelemre méltó. 

 
27. ábra: A személygépkocsi-állomány változása, db (1990-2011) 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

Az ezer lakosra jutó személygépkocsik száma Pécsett 262-ről 295-re emelkedett, a környező 

településeken átlagosan 177-ről 297-re. A mutató érdekes képet ad, ha a településeket 
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összehasonlítjuk: a legkisebb, és csökkenő népességszámú, – általában távolabb található – 

településeken (Csarnóta, Husztót, Hásságy) kiemelkedően magas az értéke, pedig itt a 

személygépkocsi állomány minimálisan gyarapodott csak (vagy csökkent). Például Husztóton 

44 lakosra 23 autó jut, így lehet az arányszám a legnagyobb, 1000 lakosonként 522 db.  

A szuburbán települések közül Orfű, Keszü, Kozármisleny, Pogány, Cserkút kiemelkedő, 

360-390 közötti értékekkel. Említésre méltó Zengővárkony és Magyarhertelend is, ahol 

csökkent ugyan a népességszám, de a személygépkocsik 1000 lakosra jutó száma magas, és a 

vizsgált időszakban növekedést mutat. A személygépkocsi ellátottság területi különbségeit 

vizsgálva egyértelmű tendenciák felismerése azért is nehéz, mert az aprófalvas településeken, 

különösen, ha rossz a tömegközlekedés, az átlagosnál magasabb lehet a személygépkocsi 

használat. 

 
7. táblázat: Személygépkocsi-állomány változása a szuburbán településeken 

 
Személygk. állomány- változás 

Népességszám- 

változás 

Szgk. száma 1000 

lakosra 

1990-2011 2011 

% db % db 

Keszü 451 392 177 356 

Cserkút 219 140 101 364 

Gyód 187 129 71 285 

Bogád 180 212 98 300 

Nagykozár 179 400 102 333 

Orfű 155 209 42 387 

Birján 148 99 49 323 

Kökény 144 108 38 303 

Pécsudvard 127 133 41 314 

Lothárd 126 43 15 307 

Kozármisleny 126 1 197 101 359 

Pogány 114 224 68 374 

Szemely 100 61 28 253 

Romonya 89 71 21 324 

Pellérd 87 351 28 348 

Bicsérd 63 124 26 309 

Hosszúhetény 50 336 10 296 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

A kérdőíves vizsgálatból kiderült, hogy a megkérdezett, Pécsről kiköltöző családok 41%-a 

legalább két személyautóval rendelkezik, 56%-a eggyel, 6%-ának viszont nincs 

személyautója. Az is jól látszik, hogy a kiköltözés (kényszerből vagy kényelemből) magával 
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hozza a gépkocsiállomány gyarapodását, mert a személygépkocsi tulajdonosok 18%-ának 

Pécsett még nem volt autója (28. ábra).  

53%
38%

3%
6%

1

2

3

egy

sem

 
28. ábra: A Pécsről kiköltöző családok személygépkocsi ellátottsága, db 

 (kérdőíves felmérés alapján saját szerk. 2013) 

 

A szuburbanizáció egyik velejárója a közúti forgalom növekedése elsősorban előváros-

központi város viszonylatban. A szuburbanizációból származó forgalomváltozás 

megállapítása nehéz, hiszen azt a kiköltözésen kívül számos más tényező is befolyásolja: az 

előváros eredeti lakosságának személygépkocsi-használati gyakorisága is nőhet, de a 

tömegközlekedési helyzet változása, a munkahelyek, kereskedelmi létesítmények átalakulása, 

a távolsági közlekedés alakulása is befolyásolja (KISS J. 1999).  

A forgalomváltozás elemzéséhez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által éves szinten közzétett 

(személygépkocsira vonatkozó) forgalomszámlálási adatokat vizsgáltuk. 

A térség közúthálózatának legmeghatározóbb eleme – és országos szempontból 

legjelentősebb közúti nyomvonala – az M60 autópálya, illetve a 6. sz. elsőrendű főút. Pécs 

elkerülése sem az autópálya, sem a főút viszonylatában nem megoldott, a megyeszékhely 

belterületére országos szinten is magas forgalom terhelődik. A napi ingázás a nagyváros 

belterületén, valamint a Pécs-Pécsvárad és Pécs-Szentlőrinc útszakaszokon is is jelentősen 

hozzájárul a növekvő átlagos forgalomhoz. A megye keleti részét kelet-nyugati irányban 

feltáró 57. sz. másodrendű főút Mohácsot köti össze a megyeszékhellyel, néhány szuburbán 

település – például Kozármisleny, Szemely, Birján, Egerág – ezen az útvonalon közelíthető 

meg. A Pécstől déli irányba húzódó, Drávaszabolcsig tartó 58. sz. főúton a vizsgált 

települések közül többek között Pogány és Kökény falvak érhetőek el. A 66. sz. Pécs-

Kaposvár főút baranyai szakasza a dolgozat szempontjából kevésbé számottevő, a szuburbán 

települések nem ebben az irányban találhatók. A gépjárműforgalom a megyeszékhely 

környékén az 5617-es (Mohácsi út), 5618-as (Pécs keleti elkerülő út), 5831-es (Pécs nyugati 
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elkerülő út) utakon koncentrálódik (9000-11 000 jármű/nap) (Magyar Közút Nonprofit Zrt 

forgalomszámlálási adatai, 2012). 

A szuburbanizációhoz köthető forgalomváltozás elemzéséhez igyekeztünk olyan útvonalakat 

választani, amelyek a szuburbán településeket kötik össze Péccsel, vagy a Pécs elérését 

lehetővé tevő egyéb úttal, tehát az átmenő forgalom kevésbé jellemző. Az elemzés során 

kiderült, hogy az öt számjegyű – a kutatási cél szempontjából meghatározó jelentőségű – 

bekötőutak nagy részének adatai csak a 2010-es évtől állnak rendelkezésre, így a vizsgálat 

szinte kizárólag a négy számjegyű összekötő utak forgalmának változására korlátozódott. Két 

számjegyű utakat egyáltalán nem vizsgáltunk, mivel azok jelentős távolsági forgalmában 

nehezen lehetne kimutatni a szuburbanizáció indukálta forgalomnövekedést. 

 
29. ábra: A vizsgált térség fontosabb útvonalai (saját szerk. 2013) 

 

A leginkább szuburbanizálódó településeket Péccsel összekötő utak forgalomnövekedése 

jóval meghaladja a megyei átlagot. A növekedés egyértelműen látszik például az 5711-es 

Pécs-Kozármisleny (78%-os), Pécsudvard-Kozármisleny (69%-os) vagy az 5611-es Pécs-

Romonya (45%-os) összekötő utaknál. Mindhárom esetben szinte biztosak lehetünk a 

lakóhelyi szuburbanizációs eredetű forgalomnövekedésben, mivel a vizsgált utak csak 

elenyésző mértékben bonyolítanak le átmenő távolsági forgalmat, nincs a közelben például 

nagy forgalmat vonzó kereskedelmi létesítmény (29. ábra). 
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4.3.3 Tömegközlekedés és szuburbanizáció  

 

Azon családok migrációja is a szuburbanizáció körébe tartozik, akik kiköltöznek a városból a 

környékére, de nem rendelkeznek autóval (illetve a személygépkocsi tulajdonosok sem 

feltétlenül használják kizárólag autójukat). Emiatt az elmúlt években a gépkocsi-forgalom 

mellett a tömegközlekedési igények is jelentősen megnőttek a nagyváros és a a környező 

települések vonatkozásában.  

A pécsi elővárosi zóna tömegközlekedése a járatszámot és az elérési időket tekintve a vidék 

átlagánál jóval kedvezőbb helyzetben van. Ennek ellenére számottevő különbségek adódnak a 

települések közlekedési helyzetében (8. táblázat).  

 

8. táblázat: A szuburbán települések tömegközlekedésének néhány adata (2011) 

 

Népességszám- 

változás 

1990-2011 

Népességszám 

2011 

Távolság 

Pécstől 

Tömegközlekedési 

 

 % Fő fő km 

Járatszám 

(Pécsre) menetidő/perc 

Keszü 177 859 1284 8 13 18 

Nagykozár 102 946 1927 10 15 20 

Cserkút 101 282 567 10 5 28 

Kozármisleny 101 3014 6109 10 42 (82)* 20 

Bogád 98 545 1094 8 23 17 

Gyód 71 287 672 11 13 28 

Pogány 68 453 1168 12 11 19 

Birján 49 169 510 17 8 (35)** 30 

Orfű 42 263 941 17 8 40 

Pécsudvard 41 220 751 11 13 18 

Kökény 38 167 619 12 13 26 

Pellérd 28 479 2209 10 38 18 

Szemely 28 105 473 16 9(30)** 29 

Bicsérd 26 213 1008 19 10 30 

Romonya 21 81 486 10 23 22 

Lothárd 15 33 254 16 8 29 

Hosszúhetény 10 317 3486 16 21 28 
* a zárójelben lévő érték azokat a járatokat is mutatja, amelyek csak a város szélén állnak meg 

** a zárójelben lévő érték a bel- és külterületet érintő járatokat is mutatja. 

Forrás: KSH, Hivatalos menetrendek alapján saját szerk. 

 

A járatok száma Kozármislenynél a legjelentősebb (Pécs-Kozármisleny viszonylatban, 

hétköznap), napi 42 járat a településközpontot, további 40 a város szélét érinti. Ez a település 

a szuburbián belül a Pécshez legközelebbi (8-10-km-es) övezetben található, és a 

népességnövekedés abszolút értékben itt volt a legjelentősebb. A járatszám (38) alapján a 

második Pellérd, melynek népessége „csak” 479 fővel gyarapodott (ez alapján sorrendben az 
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ötödik), ellenben például Nagykozárral, amelynek közel 1000 fős gyarapodása ellenére a 

járatszám mindössze 15. A 12 km-re található Pogány – Pellérdhez hasonló – 450 fős 

gyarapodása ellenére járatszáma mindössze 11, míg a minimálisan növekvő Romonyánál 23. 

A járatgyakoriság a hétvégi időszakokban ennél kedvezőtlenebbül alakul, különösen a kisebb 

településeken. Úgy tűnik tehát, hogy a tömegközlekedési ellátottság és a szuburbanizáció 

között szoros összefüggés nincs. 

A járatszám és az elérési idő nem kizárólagosan a települések népességétől, illetve a 

távolságtól függ. A hosszú vonalvezetés (például Aranyosgadány, Cserkút), a települések zárt 

forgalmi fekvése (például Gyód, Pogány, Kökény, Lothárd) is befolyásolhatja a járatszámokat 

és a menetidőt is. Egy 2007-ben a szuburbanizáció és a tömegközlekedés kapcsolatrendszerét 

vizsgáló tanulmány Pécs és Szeged térségének eltérő településszerkezetéből adódó 

különbségekre mutat rá (BAJMÓCY P. – SZEBÉNYI A. 2007). Baranya megye aprófalvas 

településhálózata, a bekötőutak magas aránya (az országos átlag kétszerese) a közlekedési 

szolgáltatás szervezése szempontjából is fontos tényező (KERESZTES L. L. – TÓTSIMON P. 

2007). A zsáktelepülések elérhetőségével kapcsolatban fontos megemlíteni a Dél-dunántúli 

Közlekedési Központ Zrt. (korábban Pannon Volán Zrt.) nyújtotta üzletpolitikai 

kedvezményt, melynek lényege, hogy a járat betér az adott településre, majd ugyanazon az 

útvonalon jön ki, tehát az eljutást biztosítják annak ellenére, hogy az autóbusz a betérés után 

még nem közvetlenül Pécs felé közlekedik (például Cserkút-Kővágószőlős, Szemely-Egerág, 

Nagykozár-Romonya). 

A közlekedési társaság főosztályvezetője által nyújtott információk is megerősítik, hogy az 

1990-es évek második felétől nőtt a közlekedési kereslet a vizsgált térségben. Ehhez két 

módon igyekeztek alkalmazkodni. Az egyik megoldás – és elsősorban ez jellemző –, hogy a 

reggeli órákban, fél 7 és fél 8 között a környező településekről Pécsre tartó járatokat 

megduplázták (ún. másod-, ill harmadrész járatok), valamint a Pécshez legközelebb fekvő 

településeken beiktattak egy-két új indulási időpontot is (melléklet 23. táblázat, járatszámok 

alakulása a szuburbán települések-Pécs vonatkozásában). Másodrész járatok beiktatása volt 

szükséges például Nagykozár, Keszü, Romonya, Bogád, Hosszúhetény, Kozármisleny, 

Szalánta, Pellérd, Egerág településeknél. A délutáni-esti csúcsidőszak hosszabb, hiszen a 

nagyvárosból történő hazautazás időpontja jobban megoszlik, így ebben az időszakban is 

megduplázott kapacitással indítják a buszokat. Az ilyen jellegű változások nyomon követése a 

hivatalos menetrend alapján sok esetben nem lehetséges, mert a másodrész járatok nincsenek 

feltüntetve. Járatsűrítésre, új időpontok beiktatására Nagykozár, Kozármisleny, Pogány, 
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Keszü, Pellérd, Bicsérd, Hosszúhetény esetében volt szükség, különösen a Pécsről 

visszainduló buszok esetében.  

A közlekedési igények növekedése mellett néhány viszonylatban fel is szabadult kapacitása a 

társaságnak. Ennek egyik oka a bányabezárás, melynek következtében a Kővágószőlősre, 

Komlóra induló járatok iránt csökkent az igény. Másrészt 1997-ben megszűnt az a lehetőség, 

hogy a helyközi járatokon utazhattak helyi viteldíjjal, helyi bérlettel a város peremkerületére 

tartók. Például a Pécsváradra, Bonyhádra, Szekszárdra induló távolsági járatokra 

felszállhattak a pécsi helyi járatra megváltott bérletükkel is a Pécs-Hirdre utazók. A lehetőség 

megszűnésével az elővárost kiszolgáló távolsági buszokon tapasztaltak némi 

kapacitásnövekedést.  

A közlekedési társaság a megváltozott utazási igényekkel igyekszik lépést tartani, – bár a 

kérdőívek eredményei alapján – a kiköltözők jelentős része napi ingázását autóval oldja meg. 

Míg a korábbi lakhelyen a munkába járáshoz a megkérdezettek alig fele használt 

személygépkocsit, a jelenlegi településen már 77%-uk. A 30. ábrán látható, hogy a kiköltöző 

lakosság körében jelentősen visszaesik a tömegközlekedést használók aránya, a korábban a 

munkahelyükre busszal járók közel 60%-a új lakhelyéről autóval közlekedik. 
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30. ábra: Közlekedési eszköz használatának alakulása a korábbi és jelenlegi lakóhely szerint, 

2011 (kérdőíves felmérés alapján saját szerk. 2013) 

  

A kérdőíves vizsgálat tanúságai alapján az autóval közlekedők 60%-a arra a kérdésre, hogy 

miért nem a tömegközlekedést használja azt a választ adta, hogy szeret autózni, a második 

leggyakoribb indok, hogy ritkán indulnak a járatok (31. ábra). Tehát a kiköltözők nagy része 

semmilyen körülmények között nem buszozna, kérdés, hogy a közösségi közlekedés 
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versenyképességét növelné-e a járatgyakoriság változtatása, különösen a hétvégi 

időszakokban. A kérdőíves eredmény is igazolja azt a feltételezést, hogy a tömegközlekedési 

adottságok és az adott településre költözők száma között nincs egyértelmű összefüggés. 

Ahogy nem mutatható ki különbség a jó és a kevésbé jó tömegközlekedési kapcsolattal 

rendelkező települések személygépkocsival való ellátottságában sem.  

Az eredmények nem meglepőek, hiszen a lakóhelyek és munkahelyek közötti viszonylag 

kisebb távolság miatt az egyéni közlekedés által kínált rugalmasabb és kényelmesebb 

helyváltoztatással szemben nem minden esetben állhat a közösségi közlekedés relatív 

olcsósága. Sok esetben a helyközi bérletárakat figyelembe véve olcsóbb is lehet a 

személygépkocsival való közlekedés. 
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31. ábra: Kérdőíves vizsgálat eredménye a közlekedési szokásokkal kapcsolatban 

(kérdőíves felmérés alapján saját szerk. 2013) 

 

A közösségi közlekedés versenyképességének megőrzése (és növelése) érdekében fontos 

lenne az egységes (elővárosi és városi viszonylatokban is használható) bérletek bevezetése, a 

járatok menetrendjének maximális összehangoltsága. Egy lehetséges megoldás – melyre a 

2000-es évek közepén a pécsi városvezetés részéről konkrét tervek is készültek –, a 

szomszédos települések helyi (pécsi) tömegközlekedési eszközökkel történő elérése. Ezt a 
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törvényi szabályozások azonban nem teszik lehetővé, illetve csak olyan módon, ami jelentős 

többletköltséggel jár: egyrészt az elővárosi település közszolgáltatási szerződést köt a 

közlekedési társasággal, és fizet a szolgáltatásért, illetve a jegyárak is emelkednek, mivel a 

közigazgatási határt átlépve más árjegyzék lép érvénybe. 

A közlekedés és szuburbanizáció kapcsolatát vizsgálva összességében elmondható, hogy a 

kiköltözéskor a motivációk között az elérhetőség nem jelenik meg markánsan, utána azonban 

a rossz megközelíthetőség a problémák egyik legfontosabbikává válik.  

 

4.4 A szuburbanizáció vizsgálata a lakossági és önkormányzati kérdőívek alapján 

 

A kutatás jelentős részét képezte a lakossági és önkormányzati kérdőívek lekérdezése, 

kiértékelése, valamint az eredmények összegzése.  

A kérdőívezés legfontosabb célja a kiköltöző társadalom összetételének megismerése, a 

kiköltözési döntés motivációjának feltárása, saját helyzetük, valamint környezetük megítélése 

a lakóhely megváltoztatása óta eltelt időszakban. Arról is képet kaptunk, hogy miként 

vélekednek a szuburbanizációs folyamatról annak főszereplői, a kiköltöző lakosság, illetve a 

települések önkormányzatai. 

A lakossági kérdőívekkel összesen hat Pécs környéki települést kerestünk meg. Ezek egyrészt 

abba a településkörbe tartoznak, amely a korábban elemzett mutatók alapján a kiköltözési 

hullám által leginkább érintettnek tekinthető (Nagykozár, Keszü, Kozármisleny), másrészt 

olyan falvak, melyek szintén szuburbánnak számítanak, de kevésbé dinamizáltak, és 

közvetlenül nem szomszédosak a megyeszékhellyel, a második övezetben találhatók (Bicsérd, 

Gyód, Birján).   

2010-2011-ben a hat településen összesen 394 olyan háztartásról gyűjtöttünk adatokat, akik 

1990 után költöztek oda Pécsről. Azokat az utcákat igyekeztünk felkeresni, amelyek 1990 

után épültek be, amit egyrészt elárult az utcakép, másrészt a helyiek segítségével sikerült 

beazonosítani a településrészeket. A válaszok papír alapú kérdőíven, kérdezőbiztos 

közreműködésével kerültek rögzítésre. A várakozásnak megfelelően a munka nem ment 

könnyen, 10 megkérdezettből átlagosan hat bizonyult segítőkésznek.  

A 394 kérdőív 40%-át (154 db) Kozármisleny adja, 27% (98 db) Nagykozár, 20% (78 db) 

Keszü aránya, összesen 17% (64 db) Bicsérd, Gyód és Birján. Utóbbi három település 

válaszait a legtöbb esetben összevontan kezeljük az egy településre jutó kérdőívek viszonylag 

alacsony száma miatt. A másik háromnál a legtöbb esetben külön-külön is feltüntetjük az 
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eredményeket, bár a települések különbségeire nagy pontossággal csak nagyobb számú 

kérdőív segítségével következtethetnénk. 

A kérdőív összeállításához korábbi kutatások eredményeit is felhasználtuk (BAJMÓCY P. 

1999, HARDI T. 2002, HARDI T. – NÁRAI M. 2005). Az összesen 42 pontból álló kérdéssorban 

elsősorban zárt kérdések szerepeltek, néhány esetben több válasz is megjelölhető volt. A 

megfogalmazásnál fontos volt az egyszerűség és érthetőség, hiszen az eltérő értelmezések 

miatt a válaszok nem lennének összehasonlíthatóak.  

A lakossági kérdéssor főbb témakörei: 

- a kiköltöző lakosság összetétele (életkor, iskolai végzettség), jövedelmi 

helyzete,  

- a korábbi és jelenlegi lakóhelyre vonatkozó információk,  

- a kiköltözés motivációja, az új település kiválasztásának szempontjai,  

- életminőség összehasonlítása a korábbi és jelenlegi lakóhelyen,  

- beilleszkedés a helyi társadalomba, identitástudat alakulása,  

- a települést érintő szuburbanizáció megítélése,  

- közlekedési szokások. 

 

A kérdőív négy kérdése (életkor, iskolai végzettség, foglalkozás, munkahely) a megkeresett 

háztartások mindkét felnőtt tagjára vonatkozott, mivel ezek az adatok családon belül is 

többnyire eltérőek. A többi kérdésre családonként egy-egy választ kaptunk.  

 

Az összesen 38 kérdést tartalmazó önkormányzati kérdéssort 2011-ben 43 települési 

önkormányzatnak juttattuk el. Ebből 26 település az, amelynek 1990-2011 között nőtt a 

népességszáma, a többi pedig a Pécshez való közelsége, vagy a korábbi demográfiai és 

vándorlási adatai alapján tűnt érdekesnek. Azért vontunk be minél több települést a 

vizsgálatba, mert egy-egy önkormányzat megkeresésével viszonylag könnyen, sok 

információt szerezhetünk a térséget érintő folyamatokról.  

A válaszadás önkitöltéses módon zajlott, a kérdéssor – elektronikus vagy postai úton történő – 

kiküldését telefonos egyeztetés előzte meg minden esetben. Az elsősorban településvezetők 

(polgármester vagy jegyző) számára összeállított kérdőívet néhány esetben más helyi 

szakember, például településfejlesztéssel, területrendezéssel foglalkozó referens töltötte ki. A 

kisebb településeknél a körjegyző több faluval kapcsolatban is segített.  
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A kutatásnak már a kezdetén körvonalazódtak az önkormányzatok nehézkes elérhetőségéből 

fakadó problémák. Sajnos csak elvétve akadt olyan önkormányzat, ahol hivatali időben 

válaszoltak a telefonhívásra, a legtöbb esetben többszöri megkeresésre volt szükség. A 43 

település közül végül 19-ről érkezett vissza a megválaszolt kérdőív – még az időközben 

elvégzett ismételt kiküldés után is –, ez kevesebb mint 50%-os visszaérkezési arányt jelentett. 

Emiatt a kérdőíveket végül (6 esetben) interjú is kiegészítette, melynek célja a jelenségek 

kvalitatív oldalának pontosabb megragadása, mélyebb összefüggések keresése – és nem 

utolsósorban a kérdőíves adatok érvényességének alátámasztása. 

Az önkormányzati kérdőív alapvetően három nagyobb témakört érint, melyek a legfontosabb 

kutatási kérdéseket jelentik: 

- a szuburbán települések társadalmának átalakulása, a betelepülők 

beilleszkedése a helyi társadalomba, közösségi részvétel, társadalmi konfliktusok,  

- a beköltözések motivációi, valamint a településkép átalakulásából eredő 

problémák, 

- az önkormányzatok szuburbanizációval kapcsolatos hozzáállása, stratégiái, 

tervei és várakozásai. 

 

A két kérdőív tematikájából látszik, hogy a kutatás bizonyos tényezőket igyekezett 

önkormányzati és lakossági oldalról is megvilágítani.  

Mindkét kérdéssor esetében a beérkezett adatokból először SPSS
14

, majd Excel adatbázis 

készült, ezáltal lehetővé vált az eredmények összegzése és elemzése. Készültek egyváltozós 

elemzések, amely lényegében egy összesítés, a kérdésre érkezett válaszok gyakorisága 

alapján. A többváltozós elemzések a különböző kérdések közötti kapcsolatot, összefüggést 

mutatják. 

 

4.4.1 A lakossági kérdőívek eredményei 

 

4.4.1.1 A kiköltözők jellemzői 

 

A megkérdezett 394 család 76%-a 2000 után költözött ki Pécsről az adott településre, 2002-

2009 között minden évben jelentős számú új lakos érkezett, ezt követően jelentős a 

                                                 

 

14
 A kérdőívek kiértékelésében Mátyás Zsófia és Rohr Adél szociológus hallgatók nyújtottak segítséget. 
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visszaesés, a statisztikai adatokhoz (vándorlási különbözet, épített lakások száma) hasonlóan 

(32. ábra). A válaszadók átlagosan nyolc éve élnek új lakóhelyükön, Keszüben az átlag 10 év, 

itt a visszaesés már a 2000-es évek első felétől megfigyelhető volt.  

A háztartások 66%-a legalább három fős, a négy fős kategóriába tartoznak a legtöbben, 

arányuk 34%, a megkérdezettek 14% egyedül él, 18% a kétfős háztartás.  

 
32. ábra: A megkérdezett családok kiköltözésének időpontja Pécsről 

(kérdőív alapján saját szerk. 2013) 

 

A megkérdezett családok felnőtt tagjainak jelentős része, 42%-a 30-40 év közötti, 31% a 40-

50 év közöttiek aránya, a vándorlás tehát a középkorú népesség számát növelte meg 

jelentősen. A migrációnak köszönhetően a természetes öregedési folyamat ellenére a vizsgált 

településeken kedvezően alakult a lakosság korösszetétele. A többnyire fiatalabb, mobilabb 

korosztályok kiköltözése a befogadó településeken előnyösebb korstruktúrát eredményezett, 

így az öregedési index
13

 értéke a megyén belül ebben a térségben a legkedvezőbb. Ha az érték 

100-nál nagyobb, a település öregszik, az időskorúak száma meghaladja a fiatalkorúakét, ha 

100-nál kisebb, akkor fiatalodik. 2011-ben az index értéke Nagykozáron volt a legkedvezőbb 

(63%) a hat település közül, itt 10 év alatt a duplájára nőtt a 14 évnél fiatalabbak száma, az 

időskorúaké nem emelkedett jelentősen. Gyódon a legnegatívabb a tendencia, (86-ról 130-ra 

módosult 10 év alatt), a 60 évnél idősebbek számának növekedését a fiatalkorúak minimális 

gyarapodása nem tudja ellensúlyozni. Kozármislenyben és Keszüben az öregedési index a 10 

év alatt negatív irányba mozdult el, a jövőben a tendencia  tovább fog romlani (9. táblázat). A 

kiköltöző családfők általában 35-55 év közöttiek, míg házastársuk 30-50 év közötti.  

                                                 

 

13
 A 60 éves és idősebb népesség a gyermek népesség (0-14 évesek) százalékában.  



78 

 

A gyermekek száma háztartásonként átlagosan 1,6 fő. A kiköltöző népesség szokásait 

figyelembe véve, nem várható a gyermekek arányának jelentős növekedése, a városi (alsó-

középosztálybeli) családmodell általában 1-2 gyermekkel számol, és a családi ház építésével 

járó anyagi terhek nem is engednek meg többet (HARDI T. 2002). 

9. táblázat: A vizsgált települések öregedési indexe 2000-ben és 2011-ben 

 Öregedési index 

2000 2011 

Bicsérd 97,3 122 

Birján 93,0 92 

Gyód 86,0 130 

Keszü 60,3 66 

Kozármisleny 77,0 82 

Nagykozár 90,7 63 

Baranya megye 92,2 122 

Országos átlag 91,3 117 

KSH alapján saját szerk. 2013 

 

Az iskolai végzettségnél általánosságban elmondható hogy a magasabb végzettségűek 

általában mobilabbak az alacsonyabb végzettségűeknél, ezt a kérdőíves eredmények is 

megerősítik. Iskolai végzettséget tekintve a válaszadók (családfő és házastárs) 85%-a legalább 

érettségivel rendelkezik, a diplomások aránya 56%, amely jóval magasabb a megyei átlagnál 

(17%). A 8 osztályt és szakmunkást végzettek aránya összesen 14%. A településeket külön 

elemezve megfigyelhetünk különbségeket a végzettségre vonatkozó mutatókban is. A 

diplomások aránya Nagykozárban a legjelentősebb, 68% (Bicsérd, Gyód és Birján átlaga is 

hasonló), Kozármislenyben és Keszüben 45-50% közötti. A válaszadók körében nagyon 

alacsonya a munkanélküliség, mindössze 0,9%, a szellemi foglalkozásúak aránya 63%, a 

fizikai munkát végzőké 12%. A lakóhely változtatás ellenére a kiköltözők 90%-a Pécsett 

dolgozik, vagy tanul. 

A kiköltözők jövedelmi státuszát úgy vizsgáltuk, hogy kategóriákat állítottunk fel, a 

válaszadók a kategóriák valamelyikét jelölhették meg a család havi átlagos nettó 

jövedelmének bemutatására. A kérdőív leginkább „kényes” kérdésére a családok 84%-a 

válaszolt. 27%-uk 200 ezer Ft-nál kevesebből él havonta, ők többnyire egyedülállók, vagy 

ketten élnek egy háztartásban. A többség a nettó 250-300 ezer Ft kategóriát jelölte meg, 300 

ezer Ft felettibe tartozik összességében a 29%-uk, azon belül 12% a két legmagasabb (400-

500 ezer és 500 ezer feletti) kategóriába esők aránya (33. ábra). A háztartások átlagos mérete 

3,3 fő, melynek jövedelme átlagosan nettó 250-300 Ft közötti. 
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33. ábra: A Pécsről kiköltöző családok átlagos havi nettó jövedelme 

(kérdőív alapján saját szerk.) 

 

A kiköltöző családok településenként eltérő jövedelmi szintet mutatnak. Kozármislenyben a 

legmagasabb a két szélső (200 ezer Ft alatti, 400 ezer Ft feletti) kategóriába tartozók aránya. 

400 ezer Ft-nál többet Nagykozáron alig 4% jelölt meg, a 300-400 ezer Ft-ból élők aránya 

viszont itt a legjelentősebb (melléklet 7. ábra, kiköltöző családok jövedelmének alakulása 

településenként).  

A válaszadóknak értékelni kellett családjuk jövedelmi helyzetét a korábbi (nem a város 

egésze, hanem a városrész, szűkebb környezetük) és jelenlegi településen élőkéhez képest.  

Mind a hat településnél megfigyelhető, hogy a kiköltözés után visszaesik az átlagosnál jobb 

minősítés aránya. Saját anyagi helyzetüket a korábbi lakókörnyezetnél általában előnyösebbre 

értékelték, mint a mostani településen, ennek oka lehet egyrészt, hogy a lakótelepek 

presztízse, társadalmi státusza általában alacsonyabb, mint új lakókörnyezetüké. Különösen 

Kozármislenyben (60-ról 25%-ra) és Nagykozárban (70-ről 43%-ra) szembetűnő a változás, 

Keszüben szinte egyáltalán nem változik, 50% körüli. Az említett településeken az átlagos 

minősítés aránya emelkedik, míg Bicsérd, Gyód és Birján esetében az átlagosnál rosszabb 

minősítés lesz közel kétszeres az új lakóhelyen (melléklet 8-9. ábra, anyagi helyzet megítélése 

a korábbi és jelenlegi településen élőkéhez képest). 

Vizsgáltuk a jövedelem és a kiköltözés időpontja közötti kapcsolatot, de nem mutatható ki 

összefüggés, annak ellenére, hogy a telek- és ingatlanárak is jelentősen emelkedtek a 2000-es 

évektől.  

Az ingatlanpiacról szóló fejezetnél bemutatásra került, hogy a kiköltözők 77%-a lakott 

korábban saját lakásban, melynek legnagyobb része panellakás volt. A korábban saját 
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ingatlannal nem rendelkezők egyforma arányban (46-46 %) éltek albérletben vagy szülőknél, 

5,6% önkormányzati lakásban. 

A kiköltözők elsősorban kisebb pécsi lakásukat szerették volna nagyobbra cserélni, ez a 

lakások méretének változásában is látszik (34-35. ábra). Míg a korábbi lakhelyen a lakások 

60%-a 60 m²-nél kisebb volt, és a 100 m² feletti ingatlanok aránya mindössze 10%, jelenleg a 

lakások közel 60%-a 100 m²-nél nagyobb, a 41%-uk 120 m² feletti. A válaszadók értékelése 

szerint is a kiköltözés utáni legjelentősebb változás a lakások méretével és a lakókörnyezet 

minőségével függ össze. Otthonuk mérete Pécsett átlagosan 56 m²-es volt, a mostani 132 m². 

A korábbi lakás nagyságára a válaszadók 80%-a a maximum kielégítő minősítést adta, míg az 

új lakás szinte mindenkitől (90%) jó, nagyon jó értéket kapott. 

 

34. ábra: Kiköltöző családok lakásának átlagos mérete a korábbi lakhelyen 

(kérdőív alapján saját szerk. 2013) 

 

 

 
35. ábra: Kiköltöző családok lakásának átlagos mérete a jelenlegi lakhelyen 

(kérdőív alapján saját szerk. 2013) 
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A jelenlegi lakókörülményekről elmondható, hogy mind a hat településen a családi ház a 

meghatározó, aránya az öt településen 90%-os vagy a feletti, Kozármislenyben 58%, itt a 

sorházak és társas lakások is számottevőek (a hat település közül itt építettek jelentős számban 

ilyen típusú ingatlanokat is). Az ingatlanok méretének növekedése településenként is 

megfigyelhető, a legjelentősebb a változás a nagykozáriaknál, itt 54-ről 156-ra nőtt a 

lakásméret, és átlagosan itt a legnagyobbak a telkek is (10. táblázat). 

 
10. táblázat: Kiköltöző családok lakásának átlagos mérete korábban és jelenleg, településenként, 

a kérdőívre adott válaszok alapján, 2011 

Melyik településen 

él? 

Korábban átlagosan 

mekkora lakásban élt 

(m
2
)? 

Jelenleg átlagosan 

mekkora lakásban él 

(m
2
)? 

Átlagosan mekkora 

telekméret tartozik a 

lakáshoz (m
2
)? 

Kozármisleny 63 113 755 

Nagykozár 54 156 1253 

Keszü 61 131 616 

Bicsérd, Gyód, Birján 47 130 945 

Összes átlaga 55,75 132 882 

(Kérdőíves felmérés alapján saját szerk. 2013) 

 

 

4.4.1.2 A kiköltözés motivációi 

 

A szuburbanizáció vizsgálatánál lényeges kérdés, hogy mi motiválja az embereket a 

nagyváros elhagyására, új lakhelyüket milyen szempontok alapján választják ki, illetve mi 

játszik közre döntésük meghozatalakor. 

A motivációk feltárásához megkértük a válaszadókat, hogy osztályozzák 1-től (egyáltalán 

nem fontos) 5-ig (nagyon fontos) a felsorolt tényezőket a kiköltözéssel kapcsolatos döntésük 

szempontjából. A korábbi kutatási eredményeket (DÖVÉNYI Z. – KOVÁCS Z. 1999, BAJMÓCY 

P. 2001, HARDI T. 2002), és feltételezésünket is igazolta az eredmény.  

Mivel a kiköltözés az esetek döntő többségében drasztikus lakásminőségbeli változással is 

együtt járt, így nem meglepő, hogy a családi ház iránti igényt a válaszadók többsége (77%) 

nagyon fontosnak jelölte. Ezzel összefüggésben mindenképpen meghatározó a nagyobb 

ingatlan szerzésének igénye, amit leginkább a szuburbán övezetben tudtak megvalósítani. A 

második legsúlyosabb indokként említették a nagyváros környezeti problémáit 

(légszennyezés, zaj) és zsúfoltságát. A saját kert, mint motiváló tényező is jelentős, 66%-nál 

volt nagyon fontos, a falusi környezet jelentőségét (meglehetősen szubjektív, hogy a 
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szuburbán településeket mennyiben tekintjük falusinak) is többen (45%) kiemelték. A magas 

pécsi telek-, és lakásárak kevésbé játszottak szerepet, illetve a válaszadók ebben a kérdésben 

megosztottak, 41%-nak volt nagyon fontos, ugyanennyinek egyáltalán nem számított. 

Utóbbiak azokra a településekre költöztek, ahol az árak megközelítették a pécsi árszínvonalat 

(főként Kozármisleny, Nagykozár). A pécsi telekhiány mégkevésbé számított, feltehetően a 

kiköltözők semmiképpen nem kívántak Pécsett maradni. Az anyagi lehetőség, mint motiváló 

tényező esetében mindenképpen meg kell említeni a kedvező hitelfelvételi lehetőséget, az 

állami támogatás szerepét, melyet a válaszadók közül többen kiemeltek. Ez a motiváció – 

vagy ennek hiánya – jelentősen befolyásolhatja a szuburbanizációt. Jelentőségét Fishmann, R. 

(1990) amerikai szuburbanizációról szóló cikkében is olvashatjuk, ahol az 1930-as évek első 

felében a jelzálogkölcsön-rendszer megreformálása milliók számára tette elérhetővé az 

amerikai álmot. 

 

 
36. ábra: A kiköltözést motiváló legfontosabb tényezők, 2011 

(kérdőív alapján saját szerk. 2013) 
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Az sem lényegtelen, hogy milyen tényezők alapján választanak települést a kiköltözők, és 

honnan szereznek információt róla. A lakókörnyezet minősége, presztízse a döntésben igen 

meghatározó, a válaszadók 81%-a tartotta nagyon fontosnak a kellemes lakókörnyezetet, 68% 

a vonzó településképet. A megkérdezettek többsége említette, hogy a költözés ellenére 

mindenképpen közel szeretett volna élni a nagyvároshoz, 68%-uknál volt kiemelt szempont 

Pécs közelsége. A kedvező vásárlási lehetőség szintén a kiemelt tényezők között szerepel, 

60%-nál számított nagyon fontosnak. A kiköltözők jelentős része az új lakóhely ellenére 

továbbra is Pécsett dolgozik, a település kiválasztásában azonban a munkahely közelségét 

ugyanannyian tartották nagyon fontosnak, mint akiknél egyáltalán nem játszott szerepet (35-

35%). Néhányan kiemeltek egyéb tényezőket, például rokonok, barátok már ott éltek a 

településen, vagy a választott lakhelyükről szóló hirdetést, amely miatt először felkeresték a 

környéket. Voltak olyanok is (6%), akik oda költöztek ki ahol korábban kertjük, nyaralójuk 

volt, ami a rekreációs szuburbanizáció (TIMÁR J. 1993, 2000) jellemzője (például Orfű, Keszü 

esetében) (37. ábra). 

 

 

37. ábra: A település kiválasztásának szempontjai a a megkérdezett családok kérdőívre adott 

válaszai alapján, 2011 (kérdőívek alapján saját szerk. 2013) 
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A településről való információszerzésben az informális csatornákon keresztüli tájékozódás 

meghatározónak mutatkozik, például ismerősök által elmondott tapasztalatok. A sajtóban 

megjelenő hirdetések is szerepet kapnak a kiköltözést tervezőknél. A legtöbb esetben a 

kiköltözni vágyók személyesen is ellátogatnak akár több környékbeli településre, és 

benyomásaik alapján választják ki a nekik legmegfelelőbb lakókörnyezetet.  

A motiváció feltárására irányuló vizsgálat eredményét a korábbi és jelenlegi lakóhely 

összehasonlítása is megerősíti. Megkértük a válaszadókat, hogy 1-től 5-ig értékeljék a 

mostani és az előző településen lakóhelyüket, szűkebb lakókörnyezetüket (38. ábra). A 

lakásméret és az új környezet megítélése változott a legpozitívabban (ami a kiköltözést is 

leginkább motiválta), a jó, nagyon jó minősítés a korábbi 20% körüli értékről 80-90%-ra nőtt. 

A legkevésbé a szomszédokról alkotott vélemény megítélése változott, itt a korábbi 50%-ról 

kb. 70%-re nőtt az elégedettek aránya. Ami a kiköltözés után negatívan alakul a válaszadók 

számára, egyrészt a nagyváros és munkahelyük elérhetősége, másrészt a különböző 

szolgáltatások igénybe vétele, ami a nagyvárosban sokkal jobb volt. A települések közül 

Kozármisleny mutatói térnek el a többitől, hiszen ez a legnagyobb közülük, ebből 

következően a szolgáltatások sokkal jobbak. A bevásárlási lehetőséggel a válaszadók 61%-a 

volt megelégedve itt, a többi településen átlagosan 28-33%, a szórakozási lehetőségeket a 

falvakban élők 80-90%-a nagyon rossznak tartja, itt csak 30% gondolja ugyanezt. 

Kozármisleny Újtelep és Újfalu településrésze mindössze 6-7 km-re található Pécs 

központjától. Feltehetően ez az oka, hogy munkahelyük, valamint Pécs központjának 

elérhetőségét kb. 50% jónak értékelte, ehhez képest – különösen a távolabb elhelyezkedő 

falvak – Gyód, Bicsérd és Birján válaszadóinak átlagosan 70%-a szerint rossz, illetve nagyon 

rossz a megközelíthetőség. 

Összességében elmondható, hogy a kiköltözők elsősorban a nagyobb ingatlan, és az általuk 

jobbnak, vonzóbbnak tartott környezet iránti vágy miatt hagyták el a nagyvárost, de nem 

akartak túlságosan messze költözni, így ezen igényük megvalósítására a szuburbán övezet 

tűnt ideálisnak. Új lakhelyük kiválasztásánál – amit szociológiai vizsgálatok (Csanádi G. –

Csizmady A. 2002) is alátámasztanak – a lakóhely társadalmi státusza fontosabb a kiköltözés 

egyéb előnyei vagy hátrányaival szemben. Úgy tűnik, a kellemes lakókörnyezet és a jobb 

lakáskörülmények legalább olyan lényeges szempontok, mint az anyagi indokok vagy a 

munkahely közelsége. A lakás és annak környezete ugyanis funkcionálhat a magas társadalmi 

helyzet kifejezőjeként, másrészt kifejezheti azt, hogy milyen csoportba szeretnénk tartozni. 

„Lakcímünk ugyanis – akarva, akaratlanul – mindig valamilyen társadalmi státuszt 
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szimbolizál, közvetít. Igyekszünk velünk azonos, vagy kicsit magasabb társadalmi státuszúak 

közé költözni, akikkel azonosulni szeretnénk, hangsúlyozva helyünket a társadalomban” 

(Csanádi G. – Csizmady A. 2002). 

 
38. ábra: A korábbi és jelenlegi település megítélése különböző szempontok alapján a 

megkérdezett családok kérdőívre adott válaszai alapján, 2011 (kérdőív alapján saját szerk. 2013) 

 

A véleményekből kirajzolódik a klasszikus szuburbia-imázs, egy olyan ideális földrajzi 

környezet, amely kizárja a város és falu hátrányait, ötvözve azok előnyeit: „vissza a 

természetbe”, de nem túl messze a „civilizációtól” (TIMÁR J. 2001). „A szuburbiát – a 

természet szépsége és a civilizáció közötti közvetítő területet – az elmúlt néhány emberöltőn 

keresztül amerikaiak milliói tekintették az ígéret földjének. A biztonságos, homogén 

környezetben fekvő családi házról szőtt álom – amely elősegíti a családi élet újraértelmezését 
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– tradicionálisan olyan erős volt, hogy a szó szoros értelmében átformálta az amerikai tájat” 

(DOLCE 1976. IN. TIMÁR J. 2001 p. 2). L. Mumford (1985) középkori, sőt korábbi példákkal 

igazolja, hogy a természeti környezet fontossága, a térélmény, az épített környezet, és az 

általa kifejezett társadalmi érték szerepe már a modern urbanizáció előtt is fellelhető volt. 

Tehát ami korábban csak az arisztokrácia kiváltsága volt, az napjainkra széles társadalmi 

rétegek számára is elérhetővé vált. 

Az eredmények alapján a kiköltözők a pécsi szuburbiát hasonlóan ítélik meg, mint az ország 

más városai körül élők (TIMÁR J. 1993, DÖVÉNYI Z. – KOVÁCS Z. 1999, HARDI T. 2002, 

BAJMÓCY P. 1999), vagy ami a nyugati folyamatoknál az „amerikai álomban” kirajzolódik. 

 

4.4.1.3 A kiköltözők szuburbanizációról alkotott véleménye és jövőbeli tervei  

 

A válaszadókat jövőbeli terveikről is kérdeztük, negyedüknek van olyan tapasztalata, amely 

miatt már kevésbé tetszik a település, a többség azonban néhány év távlatából is a kiköltözés 

mellett döntene. A legtöbbször említett közlekedési problémák (túl nagy forgalom, zsúfoltság, 

rossz tömegközlekedés) mellett főként Kozármislenyben a zöld terület hiányát, Nagykozáron 

az egyéb infrastrukturális, szolgáltatási hiányosságokat, Keszüben a szomszédokkal való rossz 

viszonyt, valamint a megdrágult egyéni közlekedést említették néhányan. A három távolabbi 

településen, különösen Bicsérden a nehézkes bejárást, a város rossz megközelíthetőségét 

mondták (39. ábra). 

 

 
39. ábra: A településsel kapcsolatos negatív tapasztalat alakulása a megkérdezett családok 

kérdőívre adott válaszai alapján, 2011 (kérdőív alapján saját szerk. 2013) 
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A válaszadók 11%-a tervezi, hogy elköltözik a településről, az elköltözni vágyók 50%-a kíván 

vissza menni Pécsre, ezen kívül elsősorban Budapestet, Győrt és a Balaton partot említették 

célállomásként. Jelentős részük ezt a szándékát néhány éven belül tervezte megvalósítani. A 

nem Pécsre költözők az indokok között főként új munkalehetőséget (vagy annak igényét), a 

megyeszékhelyre tartók a közlekedési problémákat (nehézkes és drága bejárás), és – részben 

ezzel összefüggésben – a gyerekek beiskolázását mondták. Alig néhány helyen jelent meg, 

hogy megbánták a kiköltözést (például problémát jelent a kert és annak gondozása), és inkább 

vágynának a városi környezetre.  

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan vélekednek a szuburbanizációról annak főszereplői, 

hogyan látják a választott település helyzetét a kiköltözéssel összefüggésben. Ezt egyrészt úgy 

vizsgáltuk, hogy különböző állításokra kellett válaszolni a szerint, hogy egyetértenek-e vele 

vagy sem. A válaszadók 80%-a egyetértett azzal, hogy a további beköltözés hasznos lenne a 

település jövőbeni anyagi helyzete, fejlődése miatt, és 23% gondolta úgy, hogy a zsúfoltság 

miatt meg kellene állítani a folyamatot. Körülbelül 10-10% tenné ugyanezt a helyi lakosság és 

a beköltözők közötti ellentétek, illetve a településvezetés növekvő terhei miatt (11. táblázat). 

Az előző kérdést konkrétan úgy is feltettük, hogy amennyiben ők lennének a polgármesterek, 

támogatnák-e a beköltözést, itt alternatívaként a „nem érdekli” válaszlehetőséget is megadtuk. 

E szerint a válaszadók 45%-a támogatná (elsősorban a fejlődési lehetőségek miatt), 18% nem 

támogatná (a zsúfoltság miatt), 37%-a pedig közömbös a téma iránt, azonban jelentős részük 

az előző kérdésnél a fejlődési lehetőségek hasznával egyetértett, és a zsúfoltságról is hasonló 

volt a véleménye, mint az átlagnak. 

 
11. táblázat: Beköltözéssel kapcsolatos vélemények a megkérdezett családok kérdőívre adott 

válaszai alapján, 2011 

Egyetért-e az alábbi állítással: 

 
egyetért 

nem ért 

egyet 

A további beköltözés hasznos lenne a település jövőbeni anyagi 

helyzete, fejlődése miatt 
80,4 19,6 

A további beköltözést meg kellene állítani, mert már így is túl zsúfolt 

a település 23,3 76,7 

A további beköltözést meg kellene állítani, mert a helyi lakosok és a 

beköltözők között nagyok az ellentétek 8,9 91,1 

A további beköltözést meg kellene állítani, mert a nagy népességszám 

egyre nagyobb terhet ró a település vezetésére 12,7 87,3 

(Kérdőíves felmérés alapján saját szerk. 2013) 
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A hat település között is tapasztalható eltérés, a kozármislenyiek értenek a legkevésbé egyet 

azzal (70%-uk), hogy jó lenne a további beköltözés a fejlődés szempontjából, közel 40% 

szerint meg kellene állítani a beköltözést a zsúfoltság miatt. A város növekvő terheinek 

problémájával is itt értettek egyet a legtöbben, a megkérdezettek 20%-a. Bár a többség 

pozitívan áll a szuburbanizációhoz, a legdinamizáltabb, és kiköltözésből feltehetően leginkább 

profitáló településen érzik úgy a lakosok, hogy a folyamatot meg kellene állítani. Azok a 

falvak pedig, amelyek kevésbé tapasztalták akár a pozitív vagy negatív hozadékát a 

migrációnak, jobb véleménnyel vannak a folyamatról (40-41. ábra). 
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Kozármisleny Nagykozár Keszü Bicsérd,

Gyód, Birján

nem ért egyet

egyetért

Egyetért-e azzal, hogy a további beköltözés hasznos lenne a település 

anyagi helyzete, fejlődése szempontjából?

 

40. ábra: Beköltözéssel kapcsolatos vélemények településenként, a megkérdezett családok 

kérdőívre adott válaszai alapján, 2011 (kérdőíves felmérés alapján saját szerk. 2013) 
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Egyetért-e azzal, hogy a további beköltözést meg kellene állítani, mert már 

így is túl zsúfolt a település?

 
41. ábra: Beköltözéssel kapcsolatos vélemények településenként, a megkérdezett családok 

kérdőívre adott válaszai alapján, 2011 (kérdőíves felmérés alapján saját szerk. 2013) 
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4.4.1.4 Identitástudat, beilleszkedés a helyi társadalomba 

 

A szuburbanizáció következtében a városkörnyéki települések népességének száma 

viszonylag rövid idő alatt jelentősen megnő, amely a társadalmi konfliktusok forrása is lehet. 

Fontos kérdés, hogy mi jellemzi a helyi „ős”lakosság és a beköltözők kapcsolatát, a 

beköltözők tudnak és akarnak-e integrálódni a helyi társadalomba, a helyiek hogyan fogadják 

az újonnan jövőket. Ebben különböző tényezőknek együttesen lehet szerepük, például a 

település eredeti lélekszáma, a beköltöző lakosság aránya a helyiekhez képest, a beköltözők 

részvétele a helyi társadalom életében, településszerkezeti jellemzők. 

Azt az előzőekben láthattuk, hogy a válaszadók nagy része szerint a helyiek és beköltözők 

között nincsenek olyan problémák, amely miatt a migrációt akadályozni kellene. A 

megkérdezettek valamivel több, mint felének (55%) véleménye alapján a korábban ott élők és 

újonnan érkezők között nincs igazán kapcsolat, egyrészt, mert nem nagyon ismerik egymást, 

és nem is keresik egymás társaságát. 21% mondta azt, hogy segítik egymást, 17% nem tudta 

megítélni, és csak alig 3% szerint ellenséges a viszonyuk.  

A válaszadók 34%-a új lakcíme ellenére pécsinek érzi magát. Néhányuknak a nagyvároson 

belül is meghatározó volt kötődése, gyakran a városrészt is kiemelték, ahonnan jöttek (Hird, 

Nagyárpád). Helybelinek 40% tartja magát, közel egynegyedük nem tudta megítélni 

identitását, és 4% az egyéb aránya. Ők általában azt a települést jelölték meg, ahol még 

azelőtt laktak, mielőtt Pécsre költöztek (például Hosszúhetény, Dombóvár), és volt olyan is, 

aki világpolgár, saját definiálása szerint. Megnéztük, hogy a kiköltözők mióta élnek a 

településen: a pécsi kötődésűek átlagosan 2005-ben költöztek ki, az új lakóhelyhez már 

jobban kötődők 2001-ben, tehát legalább 7-8 év kellett ahhoz, hogy a helyi kötődés 

kialakuljon (42. ábra). 

 
42. ábra: A válaszadók identitása a kérdőívre adott válaszok alapján, 2011 

(kérdőives felmérés alapján saját szerk. 2013) 
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Annak ellenére, hogy a hat település, ahol jelenleg élnek – egy kivételével – falu, a kiköltözők 

51%-a inkább városi embernek tartja magát, mindössze 14% falusinak, mindkettőt 31% 

jelölte meg. Azok, akik az előző kérdésnél nem tudták megítélni, hogy hova valósiak, inkább 

városinak tartják magukat. A helyi identitásúak érzik inkább falusi embernek magukat, illetve 

a mindkettő kategóriát is többen jelölték meg közülük (43. ábra). 

 
43. ábra: A válaszadók identitása a kérdőívre adott válaszai alapján, 2011 

(kérdőives felmérés alapján saját szerk. 2013) 

 

A kiköltözők helyismertét is teszteltük, megkértük őket, hogy soroljanak fel hat utcanevet a 

településen. Legalább három sikerült szinte mindenkinek (90%), öt a 80%-nak, hatot csak a 

63% tudott említeni, a kisebb falvakban végül is ez azt jelenti, hogy minden utcát ismerniük 

kellett volna. 

Kozármislenyben arra is lehetőség volt (mérete alapján csak itt volt értelme ennek), hogy a 

válaszadók különböző helyi létesítményeket jelöljenek be egy térképen, amelyen csak a város 

fő utcája, és az 57-es, Pécsre tartó út volt feltüntetve. A település régebben beépült, és újabb 

részeiről egyforma arányban választottunk objektumokat. Amit mindenki tudott, hogy hol 

található a Spar, 97% a Városházát és a Két Szekér Fogadót is jól helyezte el, a 

gyógyszertárat 93, a sportcsarnokot és a látványtavat 92% tudta. A Művelődési Ház már 

kevésbé ment (84%), a legkevesebben a Világháborús emlékművet (55%) és a temető (63%) 

helyét ismerik. Az eredmény nem meglepő, arról tudnak leginkább, amivel mindennapjaik 

során már találkoztak, vagy amerre általában közlekednek, ezért kevésbé ismertek számukra a 

régi településrészen található létesítmények.  

 

A lakossági kérdőívek eredményét összegezve elmondható, hogy a kiköltözés a helyi 

társadalomra több szempontból is hatással van. A települések demográfiai összetétele 

megváltozik, megnő a fiatal és aktív korú lakosság aránya, ez jelen esetben a belső gyűrű 
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településeinél markánsabban jelentkezik, a távolabbi települések közül Gyód és Bicsérd 

esetében inkább falusias demográfiai szerkezet jellemző. A jelentős számú új lakót fogadó 

települések társadalmi szerkezete kezd a városihoz hasonlítani, különösen Kozármislenynél 

igaz ez, a szuburbán települések lakosságát figyelembe véve ez a legkevésbé homogén (külön 

a beköltöző népesség összetételére is igaz). A helyiek és az újak közötti kapcsolatok alakulása 

a városhoz közeli, dinamizált településen és a távolabbiaknál valamelyest eltérő. A 

beilleszkedés sok mindentől függ, a település mérete és a beköltözők száma is meghatározó, a 

távolabbi, kisebb, kevesebb új lakót fogadó falvakban inkább az újak alkalmazkodását várják 

el. A válaszadók körében itt a legmagasabb a továbbra is pécsi kötődésűek aránya (60%), 

hiszen nehéz a beilleszkedés egy zárt falusias társadalomba, és csekély az esélye a 

kiköltözőkből álló szuburbán közösség kialakulásának. Itt  évente csak néhány új lakó 

érkezik, és esetleg nem is egy utcában élnek. 

A kiköltözők családmodellje 1-2 gyermekkel jellemezhető, akik hosszabb távon nem 

valószínű, hogy a településen maradnak, mivel a családok jövedelmi helyzete, társadalmi 

státusza lehetővé teszi mobilitásukat (például iskoláztatás).  

A válaszadók jövedelme átlagosan nettó 250-300 ezer Ft közé tehető, társadalmi státuszuk 

alapján az (alsó) középosztály tagjai. A kiköltözésben a megkérdezettek 40%-nál játszott 

szerepet a drágább pécsi telek vagy ingatlan. A legkevésbé a Kozármislenybe és Nagykozárba 

érkezők említették ezt a tényezőt, tehát jövedelmük alapján ők azok, akik feltehetően 

megtehették volna, hogy Pécsett építkezzenek, de a költözést választották a már említett 

motivációk miatt. Ezt – különösen Kozármislenynél – a magas telek- és ingatlanárak is 

alátámasztják. A többség tehát a minőségi lakáscserét valamely környező településre költözve 

tudta, illetve akarta megoldani.   

Minden negyedik válaszadó említett valamilyen negatív tapasztalatot új lakhelyén, ennek 

ellenére jelentős részük pozitívnak és a továbbiakban is támogathatónak tartja a 

szuburbanizációt.  

 

4.4.2 Önkormányzati vélemények, stratégiák 

 

A szuburbanizációnak a kiköltöző népességen kívül más szereplői is vannak, fontos 

résztvevők a nagyváros környéken elhelyezkedő települési (jórészt községi) önkormányzatok.  

Egy-egy település életét, fejlődését – más mellett – nagymértékben meghatározza a helyi 

politika. A szuburbanizációs folyamatok településenként eltérő alakulása (majd később akár 

lezárulása), a lakosságvonzó képesség erőssége így mindenképpen függ a 
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településirányítástól, annak szemléletétől, az erre a területre alkalmazott stratégiájától, vagy 

annak hiányától. 

Az önkormányzati kérdőívekkel – melyeket végül több esetben interjú is kiegészített – jóval 

több települést kerestünk meg, mint a lakosság esetében, (43 településnek küldtük ki, végül 

26-ról szereztünk információt), így az eredmények alapján a teljes szuburbán térségről képet 

kaphatunk. Itt sokkal több a nyitott típusú kérdés, így a válaszok csoportosítása, különböző 

kategóriák felállítása, azok ábrázolása nem lehetséges.  

A kérdőíves vizsgálatot és interjúkat 2010-11-ben készítettük. 2016 nyarán ismét felkerestük 

a szuburbanizáció szempontjából a korábbi eredmények alapján meghatározónak vélt 

települések önkormányzatait (összesen 14-et), hogy az azóta eltelt időszak változásait 

megismerhessük, ezeket az eredményeket a következő fejezetben ismertetjük. 

 

A 2011-es kérdőív külön kérdést tartalmazott arra vonatkozóan, hogy a településekre 

elsősorban honnan érkeznek a beköltözők. A válaszoknál a statisztikának megfelelően minden 

esetben a Pécsről történő migráció dominál, kivéve a Komló környéki kistelepüléseket 

(Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske). A válaszok tehát alátámasztják, hogy a korábban 

lehatárolt települések – kisebb-nagyobb mértékben – Pécs szuburbiáinak tekinthetők. 

Konkrétan arra a kérdésre, hogy a Pécsről történő kiköltözés mely településeket érinti, a 

válaszadók többsége a Pécshez legközelebbi, 5-10 km-en belül elhelyezkedő községeket és az 

egyetlen várost említette: Kozármisleny, Keszü, Nagykozár, Bogád, Pellérd, Gyód szerepelt 

szinte minden visszajelzésben. Érdekes módon Cserkút említése csak egyszer fordult elő. 

A Pécshez legközelebb fekvő települések egyértelmű dominanciáját a szuburbán célterületek 

között azzal magyarázzák az önkormányzatok, hogy ezek felől kedvező a város 

megközelíthetősége, könnyen elérhetőek a munkahelyek, magasabb a közlekedési 

kapcsolatok minőségének színvonala. A várossal közvetlenül határos önkormányzatok azt is 

támogatnák, hogy a pécsi helyi járatú buszok érintsék településüket. Véleményük szerint, aki 

a Péccsel közvetlenül határos, „belső” gyűrűbe költözik, szinte nem is szakad el a várostól. 

Emellett élvezheti a természet közelségét, az alacsonyabb lakásfenntartási költségeket, olyan 

családi házban élhet és olyan lakhatási feltételeket teremthet, amit a városban nem engedhetne 

meg magának. Van a kiköltözőknek egy olyan típusa is, „aki akár megfizethette volna a 

városi preferáltabb településrészeket is, de kifejezetten kistelepülési, zöld környezetre 

vágyott”.  
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4.4.2.1 Településpolitika, települési stratégiák 

 

A beépíthető telkek meglétét alapvető fontosságú vizsgálni, mert a szuburbanizáció folyamán 

javarészt új építésű házakba vagy lakásokba költöznek ki a városból, de nem példa nélküli a 

régi házak felújítása sem, különösen ott, ahol nincs, vagy minimális az eladó telkek száma 

(például Pogány). 2011-ben a válaszadó önkormányzatoknak a fele biztosított lakóház 

építésére alkalmas üres telket. Ez korántsem jelenti azt, hogy a többi ezzel akadályozná az 

odaköltözést, egyfajta elutasító önkormányzati stratégia részeként. A jelenség hátterében 

szinte egyöntetűen az áll, hogy az önkormányzatok (már) nem rendelkeznek saját tulajdonú, 

építkezésre alkalmas telekkel, a kialakítás pedig pénzhiány miatt nem lehetséges. Azokon a 

településeken viszont, ahol az önkormányzat eladásra kínál telkeket, a már meglévők mellett 

továbbiak is kialakíthatóak lennének. Keszü esetében például a néhány eladó önkormányzati 

telek mellett vállalkozók árultak továbbiakat; Bicsérden, Zókon, Romonyán, Cserkúton 

Kővágószőlősön 5-10 építési telket árult az önkormányzat 2011-ben. Az eladó telkek 

kialakításában az önkormányzaton kívül más szereplők is – magánvállalkozók, 

magánszemélyek – vesznek részt, ez Kozármisleny esetében jellemző a leginkább. A telkek 

átlagos nagysága 700 és 1500 m² között változik, a beépíthetőségük pedig a legtöbb helyen 

30%-os. Kivétel ez alól Kozármisleny, ahol 28%-os, és Görcsöny, ahol viszont magasabb, 

35%-os a beépíthetőség megengedett mértéke. 

A telekárak átlagos értéke érdekes mutatója a különféle szuburbán terek presztízsének, és az 

önkormányzati ingatlanstratégia részeként is felfoghatók. A válaszadó települések közül 

Kozármisleny kínálta 2011-ben messze a legmagasabb áron telkeit: itt 10 900 Ft-ot kellett 

fizetni egy m²-ért, az ezt követő néhány évben a kereslet csökkenése miatt csak 8900 Ft volt. 

Cserkúton nem változott ez az érték, 5500 Ft, Keszüben 2011-ben átlagosan 4500-5000 Ft 

volt m²-e, Romonyán és Bogádon 4500-5000 Ft-ról csökkent 3500-4000 Ft-ra, 

Hosszúhetényben pedig átlagosan 3400 Ft.  

Megfigyelhető, hogy a térségközponttól távolodva egyre inkább csökkennek a telekárak, és 

ezáltal a szuburbán települések presztízse is. Kedvező áron adta építési telkeit Zók, Bicsérd és 

Ócsárd (1300 és 1900 Ft között m²-enként) – de ezeknél nem található meg minden közmű. 

Bogád és Cserkút ehhez képest drágábban kínálta a nem teljesen közművesített építési 

telkeket – megtehették, hiszen közvetlenül határosak Péccsel, elérhetőségük nagyon jó. 

Bogádon a szennyvízhálózat kiépítése 2011-ben még hiányzott, a polgármester elmondása 
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szerint volt olyan, aki emiatt fontolgatta az elköltözést. A válaszadó települések többségén 

szilárd burkolatú út biztosítja az újonnan kialakított telkek megközelítését. 

Az önkormányzatok 2011-ben különbözően vélekedtek a további telekkialakítási- és 

értékesítési terveikről, ez alapján három csoportba sorolhatjuk őket. Az első kategóriánál nem 

terveztek további parcellázást, mert az önkormányzat tulajdonában nem volt megfelelő 

ingatlan. A pogányi polgármesterasszony így látta a helyzetet: „Az önkormányzat nem 

rendelkezik földterülettel, nem tud kialakítani telkeket, az adásvétel és a közművesítés olyan 

beruházási terhet jelentene, hogy az értékesítés során azt nem tudná érvényesíteni.” Hasonló 

helyzetben van még Bogád, Szemely, Kővágószőlős és Kisherend is. A települések másik 

csoportjánál ugyan szintén nem terveztek már új telkeket építkezésre alkalmassá tenni, 

azonban erre az elvi lehetőség meglett volna. A fő akadály az önkormányzatok forráshiánya 

(például Nagykozár és Hosszúhetény esetében), vagy pedig az, hogy az infrastruktúra 

(csatornahálózat, tömegközlekedés, úthálózat) elérte terhelhetőségének maximumát. Több 

helyi vezető említette 2011-ben a bizonytalan gazdasági helyzetet és ingatlanpiaci visszaesést, 

mert nem látták biztosítottnak a keresletet: „…ha meg is előlegezné esetleg ezeket a 

költségeket [az önkormányzat], benne állna a pénz ezekben az építési telkekben, és láthatóan 

nem tudnánk eladni a közeljövőben. Semmi mozgást nem érzékelek jelenleg az 

ingatlanpiacon ilyen szempontból.”  

Végül a harmadik kategóriába azon települések tartoznak, melyek tervei között szerepelt 

további építési területek értékesítése (a válaszadók fele ide sorolható); így például 

Kozármisleny, Keszü, Berkesd, Szalánta, Bicsérd és Zók, Romonya. Az új telkek kialakítása a 

lakhatás célján túl más okból is történhet. A megkérdezettek közül hét település egyéb célú – 

például ipari park, vállalkozássegítés – ingatlanokat is értékesítésre bocsátott, például 

Kozármisleny, Bogád, Hosszúhetény, Pellérd. Az új területeket – mind a lakásépítésre, mind 

az ipari területnek szánt ingatlanokat – legnagyobb arányban a belterületi saját tulajdonukból 

értékesítik az önkormányzatok a lakosság vagy a beruházók számára. Nem ritka a külterületi 

tulajdon belterületbe vonása és a telekvásárlás sem.  

A kapott válaszokból az derül ki, hogy a kiköltözések dinamizmusa szempontjából alapvető 

fontosságú, hogy az önkormányzat rendelkezzen megfelelő adottságú ingatlanokkal, melyek 

belterületbe vontak és közművesítettek. Amikor azonban elfogynak a saját telkei, vagy már 

nincs elegendő forrása az infrastruktúra kiépítésére, inkább a fenntartásra költ, például a 

meglévő út- és szennyvízhálózat bővítésére. Ha elfogynak a beépíthető telkek, fellendül a 
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kereslet a régi házak iránt, melyek felújítás után ugyanolyan komfortossá tehetők, mint egy 

újépítésű. 

 

A városkörnyéki önkormányzatoknak nem mindig érdeke, hogy biztosítsák a városból 

kiáramló népesség letelepedését, így serkentő, semleges, vagy pedig gátló hatásuk is lehet a 

folyamatra. A szakirodalom különböző szempontok alapján, eltérő típusokat határoz meg az 

önkormányzatok szuburbanizációval kapcsolatos magatartásáról. DÖVÉNYI Z. – KOVÁCS Z. 

(1999) négyféle önkormányzati stratégiát fogalmaz meg. A leggyakoribb a közömbös 

magatartás, ahol az önkormányzat nem kíván beavatkozni a szuburbanizáció menetébe, 

magánügynek tekinti azt. Enyhén támogató az a település, ahol az önkormányzat új építési 

telkek parcellázásával és közművesítésével segíti a beköltözéseket, és a folyamatot 

kedvezőnek ítéli (a településre érkező tőke és adóbevételek miatt). Ennél intenzívebben 

ösztönzik a szuburbanizációt az erőteljesen támogató stratégiát követő önkormányzatok, itt 

ugyanis a helyi vezetőség alapvető jelentőségűnek véli a beköltözéseket a település jövőjének 

biztosítása szempontjából; minél inkább próbálják előremozdítani a folyamatot, például vissza 

nem térítendő anyagi támogatást nyújtanak, kamatmentes hitelt adnak, kedvezményes 

telekvásárlást biztosítanak, vagy elengedik a közmű-hozzájárulást. A közömbösség és a 

támogatás mellett elutasító is lehet a település viszonya a folyamathoz: esetükben a negatív 

következmények kapnak hangsúlyos szerepet, mint a település túlnépesedése, az eredeti 

lakosság hátrányba kerülése. Ezek a települések a helyi társadalom jellegét szeretnék 

elsősorban megőrizni (DÖVÉNYI Z. – KOVÁCS Z. 1999). Hasonló alapokon nyugvó, ám 

valamelyest eltérő tipológiát fogalmaz meg egy másik tanulmány (SZABÓ J. 2003). 

Alapvetően három – teljes elzárkózás, teljes profilváltás, és „laissez-faire” – stratégiát határol 

el. A stratégiákat a helyi településfejlesztési eszközök, döntések, és egyéb településpolitika 

(adó, oktatás, intézményfejlesztés) alapján állapítja meg. A teljes profilváltás stratégiáját 

követő önkormányzatok minden eszközzel – kedvezményes ingatlanárak, teljes közművesítés, 

adókedvezmények, települési szolgáltatások fejlesztése – ösztönzik a szuburbanizációt. 

Céljuk a település tudatos, tervszerű fejlesztése, gazdagítása, a szolgáltatási színvonal és az 

urbanizációs szint emelése, a hátrányok leküzdése. Az önkormányzatok aktívan szereplői az 

ingatlanpiacnak, saját ingatlanjaikkal költségvetési bevételt kívánnak elérni, és ösztönözni a 

magánkézben zajló ingatlanbefektetéseket is. Egyik eszközük a települési rendezési terv, 

amelyben zártkerteket lakóterületté nyilvánítanak, és külterületeket vonnak be lakó- vagy 

ipari területnek. A teljes elzárkózást választó önkormányzatok célja a szuburbanizáció 



96 

 

elkerülése, a lakosság méretének és összetételének megőrzése, a települési funkciók 

változatlanságának biztosítása. Olyan konzervatív értékeket tartanak szem előtt, mint például 

a hagyományos vidéki életmód, mezőgazdasági tevékenység, védik a helyi hagyományokat, a 

környezetet, és a helyi közösség identitását. A földtulajdon itt nagy értéket képvisel, amit a 

helyiek nem hajlandóak átengedni máshonnan érkezőknek. A „laissez-faire” hozzáállást 

választó önkormányzatok legfőbb célja a település törvényben meghatározott kötelességeinek 

teljesítése, a pénzügyi egyensúly fenntartása, az adminisztratív működés zavartalanságának 

biztosítása. A településnek nincsen aktív piaci szerepe, nem alkalmaz piaci eszközöket a 

költözések befolyásolására, a szuburbanizáció spontán alakul. Elsősorban olyan 

beruházásokra vállalkoznak, amelyek a törvényileg előírt szolgáltatások fenntartásához 

elengedhetetlenek, valamint amire lakossági igény mutatkozik. Kerülik a beavatkozást a 

települési folyamatokba, óvakodnak a konfliktusoktól. Általában a stratégia mögött nincsen 

tudatos ideológia, a településtervezést- és fejlesztést nem minden esetben tartják hasznosnak. 

Aktív ingatlanpolitikát nem folytatnak, de az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat 

általában a települési intézmények elhelyezésére, vagy az eladásból képződő bevétel 

növelésére hasznosítják. 

A válaszadó önkormányzatoknak csak az egyik fele próbálta valamilyen módon ösztönözni, 

támogatni a beköltözéseket. Közülük a többség infrastrukturális fejlesztés által kívánta 

vonzóbbá tenni települését, de a telekár kedvezőbb kialakításával is több település motiválta a 

költözőket. Szolgáltatásbővítés általi ösztönzésről három település nyilatkozott, néhány 

esetben pedig reklámozták a kialakított új telkeket (melléklet 16-17. ábra, Romonya és 

Kozármisleny hirdetései), valamint magát a települést. Pénzbeli támogatást korábban Bogád, 

2011-ben Bicsérd és Zók alkalmazott a beköltözések ösztökélésére.  

A vizsgált települések magatartása általában nem sorolható be tisztán egyik stratégiához sem, 

és legtöbbször nem is nyer konkrét formát (például a településfejlesztési koncepcióban sem, 

vagy a polgármesteri választási programokban), hanem működési döntéseik alapján ítélhető 

meg. A szuburbán folyamatok a vizsgált önkormányzatok esetében többnyire spontán 

alakultak, az önkormányzatok egy része kisebb-nagyobb mértékben próbálta befolyásolni, 

ösztönözni a beköltözést (Kozármisleny, Keszü, Bogád, Romonya, Bicsérd stb), néhányan 

óvatosan álltak a folyamathoz (Cserkút, illetve Pogány).  
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4.4.2.2 A szuburbanizáció hatása, következménye 

 

Az önkormányzatok stratégiáinál fontos tisztázni, milyen pozitív és negatív hozadékai 

lehetnek a szuburbanizációnak, hiszen ezek alakítják a helyi vezetőség hozzáállását. Számos 

településvezető említette a szuburbanizáció következményeként, kedvező hozadékaként, hogy 

változatosabb, színesebb lesz a településük társadalmi-kulturális élete.  

Több helyen a beköltözés megindulásától számítják a fejlődés kezdetét. A keszüi 

polgármester szerint „igényes, jól szituált, magasan képzett lakosság költözik be, ez plusz 

tőkét jelent”. Hosszúhetényben hasonlóképp: „A beköltözők jellemzően jómódú családok, 

Püspökszentlászló és Kisújbánya pedig különösen magas ingatlanárú terület, itt főleg 

nyaralóként használják a megvásárolt épületeket, de vannak állandó lakók is.” Szemelyben is 

a felemelkedést látják a kiköltözések hozadékaként: „Településünkre folyamatosan költöznek, 

többnyire fiatalok, akik tehetik építkeznek, de régi házakat is vásárolnak. Ez pozitív folyamat, 

hiszen a falu fejlődik, az új és a felújított házak kulturáltabbá teszik a környezetet. 

Ugyanakkor a népesség átlagéletkora egyre fiatalabb, Szemelyre nem jellemző az elöregedés 

és a jelentős elköltözés sem. (2011) 

Az önkormányzatok szuburbanizációval kapcsolatos hozzáállása a legtöbb esetben pozitív, 

azaz előnyösnek tartják saját településükre nézve a városból történő kiköltözéseket. Ez 

sejthető volt, hiszen a demográfiai mutatókra kedvező hatással vannak a beköltözők. Az 

előnyök közül a legtöbben a népességszám növekedését és a korszerkezet fiatalodását 

említették. A kozármislenyi polgármester így vélekedett: „Mivel a beköltözők többnyire 

fiatalok, és itt teremtenek önálló otthont, így a település nem tartozik az öregedő települések 

közé.” Romonyán pedig „javul a korcsoportonkénti összetétel, fiatalodik a falu, jelentős a 

humánerőforrás növekedése”. Nagykozár, Bicsérd, Zók és Szalánta a lélekszám 

emelkedésével összefüggésben kiemelték az állami normatíva, vagyis a bevételi oldal 

növekedését. A gyermekek arányának gyarapodása szintén gyakori érv, amely miatt 

pozitívnak tartják a beköltözéseket: általuk látják biztosítottnak a helyi intézmények, például 

az iskola, óvoda fennmaradását – „ők biztosítják az utánpótlását is a helyi intézményeknek” –, 

továbbá a meglévő szolgáltatások bővítésének lehetőségét. A bogádiak is úgy vélik, hogy „a 

lakosságszám-növekedés nyilván nagyobb súlyt is ad egy településnek, és azért az, hogy az 

iskolások száma folyamatosan gyarapodik és egyáltalán fenntartható, nagymértékben 

köszönhető a kiköltözőknek”. Ugyanakkor az oktatási-nevelési intézmények igénybevétele 

felvet egy lényeges problémát is, melyet a bogádi polgármester így foglalt össze 2011-ben: 
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„Azt gondolná az ember, hogy minél több gyerek van, annál jobb. Nem, minden egyes gyerek 

után csak nő a hiány a költségvetésben, mert annál többet kell mellé tenni a fenntartó 

önkormányzatnak.” A bogádi általános iskolába viszonylag sok gyermek jár a szomszédos 

Romonyáról és Nagykozárról, ebből pedig költségvetési elszámolási viták is kialakulnak a 

települések között”. 

Néhány válaszadó szerint a település életét nem befolyásolják a betelepülések. Ilyen például 

Görcsöny, Pécsvárad, Kisherend, Mecsekpölöske és Ócsárd. Véleményük azzal 

magyarázható, hogy összességében viszonylag kevesen érkeznek e településekre. 

A válaszadók közül mindössze a komlói polgármester véli inkább káros folyamatnak a 

településükre irányuló beköltözést. Válaszát azzal indokolta, hogy: „Elsősorban az olcsóbb 

ingatlanokat kereső réteg költözik be, romák, egy részük az Ormánságból is”. Komló esetében 

tehát nem a középosztály beköltözése jellemző, hanem a városi és a távolabbi peremvidékek 

szegény, alacsony iskolai végzettségű lakói áramlanak a településre, az olcsóbb megélhetés 

reményében. Komlót olcsó ingatlanárai és kedvező közlekedési kapcsolata teszik vonzóvá a 

Pécsről kiköltözők számára. 

A szuburbanizáció által érintett céltelepülések helyi társadalma kisebb-nagyobb mértékben 

átalakul, azonban ez nem minden tekintetben kedvező folyamat. Törésvonal keletkezhet a 

helyi közösségben ott, ahol a régi lakosok és a betelepülők között társadalmi konfliktusok 

alakulnak ki, ahol a különböző életmódok, értékrendek egymással szembenállóak és nagy 

társadalmi távolságot eredményeznek a lakosság körében. Főleg ott jelentős ez a probléma, 

ahol az eredeti lakosság nemzetiségi hagyományokat ápol
15

, és ragaszkodik nemzetiségi-

kulturális identitásához. Kozármislenyben néhány évbe telt, mire az Öregfalu lakossága rájött, 

hogy a lakosságnövekedés a régi településrészen is érezteti pozitív hatását, az emelkedő 

számú buszjárat, a javuló egészségügyi ellátás, a vásárlási lehetőségek bővülése számukra is 

kedvező volt. Amikor az öreg romos házak olcsóbb telkeire is szemet vetettek a betelepülők, 

még az utcakép is megszépült, nem beszélve az infrastruktúra fejlődéséről. 

Egy másik probléma, hogy a kiköltözők nem minden esetben fizetnek adót helyben, mert 

megtartják eredeti, városbeli lakcímüket, és csak ideiglenes lakcímen jelentkeznek be a 

szuburbán településre. Ezzel párhuzamosan viszont használják a helyi infrastruktúrát, például 

                                                 

 

15
 Bajmócy P. példaként hozza Pogányt, melynek népessége az 1990-es években majdnem megduplázódott. A 

helyi önkormányzat ezután már nem támogatta a további betelepüléseket, mert fontosabbnak tartották a német és 

horvát nemzetiségi identitás, kultúra fennmaradását. Házhelyeket ezután csak öt éves ottlakással lehetett 

megvásárolni (Bajmócy P. 1999). 
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az oktatási-nevelési intézményeket (még ha csak kisebb részük is), valamint a helyi 

úthálózatot. Szintén negatív következményként említették néhányan, hogy a beköltözők nem 

minden esetben tartják be a helyi építési szabályzatban foglaltakat, az addigi egységes 

településkép így egészen átalakulhat.  

 

Az „őslakosok” és a betelepülők közötti kapcsolatot firtató kérdésre a válaszadók fele mondta 

azt, hogy a lakosság segíti egymást. Három település szerint (Pécsvárad, Kozármisleny, 

Kisherend) nincs közösségi összetartozás, és inkább mindenki maga boldogul, további hat 

helyen pedig még csak nem is igazán ismerik egymást a régebb óta helyben élők, és az 

újonnan betelepültek (például Nagykozár, Hosszúhetény, Keszü esetében).  

Az, hogy a lakók mennyire ismerik egymást és mennyire számíthatnak egymás támogatására, 

összefügg a településszerkezettel is. A községek határában kialakított új utcák rontanak a 

beköltözők integrációs esélyein, ez jelentkezik például Kozármislenyben, ahol az új házak egy 

teljesen különálló településrészt alkotnak, egy Pécs irányába nyúló és terjeszkedő „csápot”. 

Nem nagyon ismerik egymást a régi és új lakók Nagykozárban vagy Keszüben sem, ezeken a 

településeken is az új utcák létrejötte játszhat szerepet a közösségformálódás hiányában. 

Érdekes módon több község akadt a válaszadók között, melyeknél bár új utcák formálódtak a 

szuburbanizációnak köszönhetően, a lakosok mégis segítik egymást. Ennek egyik lehetséges 

oka ezen községeknek a kisebb népességszáma, mérete, mely potenciálisan több személyes 

találkozásra ad alkalmat a helyiek között. Másik lehetséges magyarázata az lehet, hogy a 

válaszadó polgármesterek inkább a pozitív vonásokat szerették volna kiemelni a helyi 

társadalmat, közösségi összefogást illetően.  

Az újonnan beköltözők helyi társadalomban történő szerepvállalásával az önkormányzatok 

többsége elégedett: a válaszadók fele szerint kezdeményező módon vesznek részt a civil 

szervezetek, egyesületek, egyéb csoportosulások, vagy akár az önkormányzat munkájában. 

Tíz helyi vezető szerint a Pécsről betelepült lakosság aktívan tevékenykedik a helyi 

közösségért. A bogádi polgármester is lényegében pozitívan nyilatkozott a Pécsről 

betelepülők integrációját illetően: „Van, akinek sikerült beilleszkedni, van, aki nem is 

szeretne beilleszkedni. Amikor kérdezik, hogy a régi és az új lakók között milyen a 

törésvonal, erre azt szoktam mondani, hogy több törésvonal van: van a régi-régi között, az új-

új között, és a kettő között is. (…) Alapvetően nyitottak, kommunikatívak… Szokásos 

konfliktusok megvannak, de egyáltalán nincsen kiélezve. Én azt gondolom, hogy ezek már 

elsimultak és a nagy részét a kiköltözőknek a falu régi része befogadta. (…) Akit elfogadtak, 
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azt azért fogadták el, mert részt vesz a település rendezvényein, bekapcsolódott a civil 

szervezetek életébe. (…) Szerintem több, mint fele a kiköltözőknek valamilyen módon 

kapcsolódik a település életéhez”. Településükön van olyan tevékenységi terület is, ahol az 

újonnan érkezők aktivitása még meg is haladja a régiekét: a helyi futballcsapat utánpótlás 

vonalában több újonnan kiköltözött gyermek játszik, mint „őslakos”. Bogádon – a 

falurendezvényeken túlmenően – az iskola előtti tér biztosít lehetőséget arra, hogy a lakók 

megismerhessék egymást. A három játszótér pedig főként a kisgyermekesek számára nyújt 

alkalmat a találkozókra. A pogányi polgármester asszony válaszában kiemelte, hogy fontos, 

hogy a helyi közösség jól működjön, a régi és új lakosság megismerje egymást. Ezt a Faluház 

is szolgálja programjaival, vagy a játszóterek elhelyezésénél törekedtek arra, hogy a település 

különböző részein élők találkozzanak egymással. Emellett igyekszik a településükre 

költözőket személyesen is megismerni, ezzel is segítve beilleszkedésüket, amit többnyire 

pozitív meglepődéssel fogad a városból érkező lakosság. 

Mindössze két olyan település volt, ahol a településvezetők szerint a Pécsről érkezettek nem 

közreműködőek: Cserkúton és Komlón (bár utóbbi esetében a magas népességszám nehezíti a 

kérdés megválaszolását). Cserkúton „van egyfajta egészséges bizalmatlanság az újonnan 

beköltözőkkel szemben”. Az integrációt általában akkor tekintik sikeresnek az 

önkormányzatok, ha a beköltözők nem hirtelen és nagy létszámban „árasztják el” a szuburbán 

településeket; Berkesd esetében például így látják a helyzetet: „Ha nem egyszerre nagy 

számban valósul meg a beköltözés – például teljesen új településrész alakul ki – 

beintegrálódnak a település életébe, úgynevezett „vérfrissítés” megy végbe. Ez jó dolog. 

Nagyobb számú egyidejű beköltözés esetén az új lakók elszigetelődnek.” Nem mindegy tehát, 

hogy a település mely részére, és milyen számban érkeznek a költözők, a helyi társadalomba 

való beilleszkedés és a közösségben való aktív vagy kezdeményező szerepvállalás 

szempontjából az a legelőnyösebb, ha a települések szerkezete nem szegregált. 

Ezzel összefüggésben arra is rákérdeztünk, hogy a beköltözők mely településrészre költöznek 

inkább. Az önkormányzatok válaszai alapján a legtöbb településen új utcákat alakítanak ki, 

melyek elhelyezkedése változatos, de általában a főutcától valamelyest távolabb található. 

Mindössze Komló és Mecsekpölöske településeken jellemző, hogy inkább a régi 

településrészre történik a betelepedés, míg nyolc másik településen az új utcák és a korábban 

is meglévő településrészek egyformán célterületei a beköltözéseknek. Hosszúhetényben is így 

van: „A falu ’újtelep’ elnevezésű részén voltak, és vannak üres építési telkek, de ezek 

magánkézben vannak. A betelepülők főleg ezen a területen építettek új ingatlanokat. Szép 
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számban vásárolják fel a régi építésű házakat is a falu más területein. A településhez tartozik 

Püspökszentlászló és Kisújbánya is, ezek különálló belterületi településrészek. Itt is sok házat 

vásároltak a korábbi években (2011)”. Jellemzően inkább az új utcákba költöztek a városból 

például Kozármisleny, Nagykozár, Keszü, Cserkút, Romonya és Bicsérd esetében.  

 

A beköltözésekkel, a bevándorlási többlettel akarva-akaratlanul megváltozik a szuburbán 

községek vagy városok településképe. Ez akár problémát is eredményezhet, de a helyi építési- 

és területrendezési szabályzatok hivatottak ezeket kontrollálni. A válaszadó települések 

kétharmadánál nem volt szükség a helyi építési szabályok módosítására a beköltözések miatt. 

Azon a hét településen, ahol viszont átalakították a szabályzatot, ott magát a belterületbe 

vonást tették ezáltal lehetővé (mint például Bogádon, Kozármislenyben és Kővágószőlősön), 

vagy Romonyán például az állattartás lehetőségeit szabályozták. Keszü és Cserkút esetében az 

esztétikai és építészeti tényezők voltak hangsúlyosabbak a rendelkezések módosításánál. 

Előbbinél a kerítés és a homlokzat magasságát, valamint a tető dőlésszögét szabályozták, 

utóbbinál pedig már a beköltözések megindulásakor elhatározta a település, hogy osztrák 

mintájú, falusias település szeretnének lenni: emiatt a nagyarányú beköltözést kívánták 

elkerülni, tartottak a népességszám és a forgalom túlzott emelkedésétől. Ezt szabályozta egy 

2002-ben meghozott rendelet, amely szerint új telket csak helyi lakosok vásárolhattak, a 

beköltözők nem, így ők régi ingatlanok felújításával jutottak új otthonhoz.  

 

A helyi vezetőket a szuburbanizáció tendenciájáról is kérdeztük. Megítélésük alapján 2011-re 

lassult a migráció, és több helyen teljesen megálltak a beköltözések. A legjobb helyzetben 

lévő, Péccsel közvetlenül határos települések esetében is megfigyelhető volt a fokozatos 

csökkenés. A válaszadók többsége 2011-ben további lassulást vagy stagnálást prognosztizált. 

Egyedül Hosszúhetény és Romonya esetében adták azt a választ (2011-ben), hogy fokozódott 

a beáramlás és telekvásárlás. Hosszúhetény esetében így fogalmazott a válaszadó: „Egyre 

többen választják a nyugodt, élhető környezetet, és ezt egy faluban az alacsonyabb 

ingatlanárak miatt könnyebben megtehetik. Hosszúhetény esetében a festői környezet is 

hozzájárul a falu népszerűségéhez.” A beköltözések visszaesésének hátterében több tényező is 

szerepet játszik, például a legegyszerűbb magyarázat, hogy elfogytak a beépíthető telkek. A 

válaszadók többsége 2011-ben a gazdasági-pénzügyi helyzetet okolta, a hitelezés nehézségeit, 

az ingatlanpiac „halódását”, a fizetőképes kereslet csökkenését. A berkesdi polgármester így 

összegezte a betelepülések számának megrekedését: „Nincs megfelelő bankhitelezés, 
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megszűnt az állami támogatás az első lakáshoz jutáshoz. Az embereknek nincs fedezetük a 

lakásvásárláshoz vagy építéshez. Sokszorosára emelkedett az utóbbi években az eladásra váró 

ingatlanok száma.” De Bogádon is hasonlóan érzékelték a változásokat: „…az utóbbi két-

három évben a válságra tekintettel gyakorlatilag nullára csökkent az érdeklődés. Hitelt ugye 

nem kapnak a családok, vagy már nem tudnak felvenni, mert mindenük hitelből van, ezért 

nem is gondolkodnak abban, hogy Pécsről kiköltözzenek.” „Nem várok változást. Ha az 

emberek megszabadultak a hitelüktől, akkor látok rá lehetőséget…”  

A 2011-es várakozások, és a további telekkialakítások tervezése összevetve érdekes képet 

mutatott, a várakozások és a gyakorlati tervezés nem volt mindig összhangban.. Több 

önkormányzat úgy remélte az újonnan kialakításra került telkek eladását, hogy közben 

tisztában voltak a szuburbanizáció dinamikájának visszaesésével (például Szalántán, 

Romonyán, Keszüben). 

 

A településvezetők megítélése alapján tehát a szuburbanizáció legfontosabb hozadéka az, 

hogy általa biztosított a település jövőbeni fejlődése, a válaszadók 70%-a egyetért ezzel az 

állítással. A telekértékesítések és az állami normatíva révén a települések körülbelül 

egyharmada tudott jelentős anyagi bevételhez jutni, ugyanakkor a válaszadók fele említette, 

hogy az önkormányzati feladatok száma nőtt a beköltözések révén. A számottevő előnyök, 

pozitív hozadékok összességében a társadalmi-demográfiai mutatók kedvezőbbé válásában, 

valamint a helyi ellátás színvonalának emelkedésében nyilvánulnak meg, nem pedig pusztán 

anyagi haszonszerzésben. 

 

5. A szuburbanizáció és a szuburbán települések helyzete 2012 óta 

 

A korábbi fejezetek alapján láttuk, hogy a lakóhelyi szuburbanizációt számos tényező 

befolyásolhatja, a folyamat mögött egyéni döntések állnak, melyeket külső körülmények, 

lehetőségek alakítanak, határoznak meg. Ehhez hasonlóan a településpolitika szerepe is 

meghatározó, az érintett önkormányzatok elősegíthetik, illetve korlátozhatják a költözéseket, 

így a szuburbanizációt.  

Elsőként áttekintjük, hogy milyen változások következtek be 2012 után részben a 

kiköltözésben résztvevő lakosság, illetve a települési önkormányzatok szempontjából, 

amelyek így közvetve befolyásolhatták/befolyásolhatják a szuburbanizációt is. 
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Az utóbbi években elsősorban az új önkormányzati törvény megszületése, valamint a 

gazdasági válságból való kilábalás, és az ezzel kapcsolatos intézkedések voltak 

meghatározóak. 

A helyi önkormányzatokról szóló, 2011-ben elfogadott törvényi szabályozás értelmében 

módosult az önkormányzati rendszer, a létrejövő változások 2012-ben, 2013-ban illetve 2014-

ben léptek életbe. Mindezzel párhuzamosan az Országgyűlés a járásokról, a járási hivatalok 

létrehozásáról is döntött
16

.  Az új törvények az állam, a járások, és a helyi önkormányzatok 

közötti feladat- és hatáskörmegosztást átrendezték, a helyi önkormányzatok feladatainak köre 

szűkült, a települések bevételi forrásai csökkentek. A törvény állami kézbe adta az alapfokú 

oktatást, ami jelentős változás a szuburbán települések életében is, az iskolák fenntartása – 

ami a gyarapodó népességszámmal korábban növekvő terhet is jelentett – már nem terheli az 

önkormányzatokat. A járási hivatalok hatáskörébe került az ingatlanügyi- és telekalakítási, 

valamint az építésügyi hatósági feladatok ellátása, így – a szuburbanizáció szempontjából is 

lényeges – új építési telkek kialakításának engedélyezése, a belterületbe vonások felügyelete 

felsőbb szintre került. A fontosabb feladatok közül a települési önkormányzatok kezében 

maradt többek között az óvodai ellátás, a közbiztonság fenntartása, a hagyatéki és anyakönyvi 

eljárások, az adóigazgatás és adóvégrehajtás, az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés és a 

hulladékgazdálkodás. Szigorodott a települések vagyongazdálkodása, a bevételek 

felhasználása, az önként vállalt feladat ellátása csak saját bevételekből lehetséges. A 

legfontosabb forrásmegvonások az illetékeknek, valamit a gépjárműadó 60%-ának központi 

költségvetésben maradása. A személyi jövedelemadó egykulcsossá tétele miatt ennek helyben 

maradó része lecsökkent (GERGELY J. 2014, LENTNER CS. 2014). Az állami bevételek 

csökkenésére az önkormányzatok egy része új adók bevezetésével vagy adóemeléssel reagált, 

ezt figyelhetjük meg például Kozármislenyben (építményadó), vagy Szemelyben és 

Nagykozáron (kommunális adó)
17

. 

Az ismertetett változások mellett az állam 2012-2013-ban az 5000 főnél alacsonyabb 

népességszámú települések esetében teljes, az annál nagyobb településeknél részleges és 

differenciált adósságátvállalást jelentett be. A pécsi szuburbán települések közül szinte 

valamennyi az első kategóriába tartozik, csak Kozármisleny az utóbbiba.  

                                                 

 

16
 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV&timeshift=1 

    http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151722.604889 

 
17

 http://ado.hu/rovatok/ado/helyi-adok-2014-hol-mennyit-kell-fizetni 
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Az előbb bemutatott intézkedéshez képest kicsit megkésve, 2012-2015 között zajlott a 

lakossági hitelállomány csökkentése. A devizaalapú hitelek végtörlesztése 2012-ben, a 

devizaalapú jelzálogkölcsönök forintosítása 2015. év első felében történt. A lakáscélú 

hitelállomány így 25%-kal mérséklődött (KSH 2016).  

2013. év elejétől az állami kamattámogatások rendszerében a lakáshitel-felvétel könnyítését 

célzó változások léptek életbe. 

A 2016-os évet a kormányzat beruházás-élénkítési és népesedés-politikai indíttatású 

programjai határozzák meg. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény motivációt jelenthet az 

új, nagyobb lakásba költözésre, ami a szuburbanizáció szempontjából is fontos lehet, a 

változásokról több Pécs környéki település vezetője is beszámolt, de ennek hatása igazán 

2017-2018-ban lesz majd érzékelhető. Az ingatlanpiac élénkülése a 2015-16-os évben főként 

az alacsony jegybanki alapkamatnak köszönhető, ami a befektetési célú lakásvásárlást teszi 

vonzóvá. 

 

A felsorolt intézkedések a vizsgált Pécs környéki önkormányzatok életében is változást 

hoztak. 2016 nyarán és októberében ismét megkerestük a korábban legdinamikusabban 

növekvő települések vezetőit, hogy megismerjük az utóbbi néhány év történéseit és a 

szuburbanizációval kapcsolatos jelenlegi álláspontjukat.  

A kozármislenyi városvezető arról számolt be, hogy a 2011 utáni években új ingatlan szinte 

egyáltalán nem épült, főként az öt-tíz évvel ezelőtt elkészült házak, társasházi lakások 

cseréltek gazdát nyomott áron, illetve régi épületeket újítottak fel, bővítettek a beköltözők. 

Változást 2016 tavasza óta látnak, a CSOK-kal kapcsolatos lehetőségnek köszönhetően a 

többgyermekes családok beköltözését várják. 2016 nyarán öt építési telket árult az 

önkormányzat, további 28 előkészítése zajlik, amit a tervek szerint 2017. januártól kezdenek 

értékesíteni. A telekárak emelkedtek a növekvő kereslet hatására, azonban a válság előtti 

szintet még nem érik el (2016-ban 9800 Ft/m²). A településen teljesen kiépített a 

közműhálózat, az utcák szilárd burkolattal rendelkeznek, így a meglévő infrastruktúra 

korszerűsítése, karbantartása a legfőbb feladat. A szolgáltatások bővítése, színvonalának 

emelése, intézmények (például Művelődési Ház) felújítása a helyi lakosság elégedettségét 

szolgálja, másrészt a városból kiköltözést tervezők számára is vonzerőt jelenthet. A válság 

hatását a település is megérezte. Az újépítésű családi- és társasházak egy része hitellel terhelt, 

amit a családok egy része a megemelkedett törlesztőrészletek miatt nem tudott fizetni, így 

egyre több lakás került elárverezésre. A külterületen több építménnyel, présházzal ellátott 
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kiskert, szőlőterület is található, ahol az elmúlt években megnövekedett az életvitelszerűen ott 

élők aránya. Ezeknek a településrészeknek a többsége jól megközelíthető, elektromos 

hálózattal ellátott terület.  

Keszüben a beköltözés jelentős visszaesését tapasztalták az utóbbi években, a fizetőképes 

kereslet hiányában az ingatlanpiac megállt, a megépített több tízmilliós, összközművel 

rendelkező, nagy alapterületű családi házak évek óta vevőre várnak. Az új „szocpol”-tól 

szintén elsősorban gyermekes családok érkezését várják. A telekárak 2016-ban minimálisan 

emelkedtek, 3000-5000 Ft/m² közöttiek. A lakossági eladósodottságot szintén tapasztalják. 

Erre objektív adatuk nincs, az önkormányzathoz kifüggesztés céljából érkező ingatlan-

árverési hirdetmények gyarapodását (a korábbiakhoz képest a duplájára nőtt), és az árverést 

megelőzendő, eladásra meghirdetett ingatlanok számának emelkedését látják. A község 

belterületét jelentős nagyságú zártkerti részek határolják, ahol 87 állandó bejelentett – és 

feltételezhetően kb. ugyanennyi bejelentés nélküli – lakos él életvitelszerűen gazdasági 

épületekben. Ezek egy részét a lakhatás követelményeinek megfelelően alakították át. 

Hálózati közművekkel – villany kivételével – nem rendelkeznek, vezetékes ivóvíz, földgáz és 

csatornaszolgáltatás a külterületen nem működik. A gazdasági épületekbe az állandó 

bejelentkezés lehetőségét az önkormányzat biztosította, évről évre költségvetése 

függvényében biztosít forrásokat a közvilágítás bővítésére, az utak rendben tartására. Zártkerti 

lakosok egy része a nagyvárosi lakótelepekről a magas rezsiköltségek elől költözött a 

gazdaságosabban fenntartható épületekbe (a válság miatt ez fokozódott), mások az 

egészségesebb környezetet, nyugalmasabb életformát, háztáji gazdálkodás lehetőségét 

keresték. 

Nagykozár önkormányzatának tulajdonában egy eladó telek volt 2016 nyarán, a többi 

vállalkozóké, magánszemélyeké. Új ingatlan építése nem jellemző a községben, míg 10-15 

éve inkább ez volt a meghatározó, most a használtak cserélnek gazdát. A telekárak 2015-ben 

emelkedtek meg (2800-ról 5000 Ft/ m²), hasonló okból mint a többi településen. Fontos 

fejlesztés volt az utóbbi években a szennyvízhálózat kiépítése, melynek megvalósításához 

Romonya, Bogád és Kozármisleny önkormányzatával közösen pályáztak 2010-ben. Ennek 

megfelelően a 2010-2014-es ciklusban a képviselőtestület legfőbb célkitűzése a KEOP 

pályázat útján elnyert szennyvízhálózat kialakítása, a falu útjainak rendezése, és a már 

folyamatban lévő belterületi vízrendezés volt egy korábban elnyert pályázatból. A 

szennyvízhálózat kiépítése 2013-ban kezdődött és 2015 nyarára készült el. Kozármislenyben 

hálózatépítés valósult meg lakossági rákötések nélkül, míg a másik három település esetében 
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teljes szennyvízhálózatot építettek ki a meglévő közterületi átemelőkre történő 

rácsatlakozással. A három községben tehát az infrastruktúra fejlesztése – Kozármislennyel 

ellentétben – jóval a szuburbanizációs folyamat megindulása után történt meg. 

Bogádon önkormányzati tulajdonban egyáltalán nincs értékesíthető telek, a 2000-es évek 

elején valamennyit eladták vállalkozóknak, az ezt követően megemelkedett telekárakból 

semmi bevételük nem származott. Jelentős előrelépés volt a falu életében a szennyvízhálózat 

kiépítése, mely a polgármester vélekedése szerint a kiköltözés leállása miatt inkább a már ott 

élők megtartásában játszik szerepet. Korábban a polgármester az oktatási intézmények 

fenntartását a szuburbanizáció hatására megnövekvő gyereklétszámmal összefüggésben 

komoly problémaként említette, amely szempont 2016-ban már kevésbé fontos (csak az 

óvoda működtetése önkormányzati hatáskör), de összességében a folyamattal kapcsolatos 

véleménye nem változott (ahogy korábban sem akadályozták emiatt a beköltözést, most sem 

tesznek azért többet, hogy többen jöjjenek). 

Romonyán is érzékelték a beköltözések visszaesését, bár itt korábban nem volt olyan 

nagyságrendű a bevándorlás, mint máshol, illetve a község viszonylag későn kapcsolódott be 

a folyamatba. 2011-ig tíz telek került értékesítésre egy zárt, bekerített lakóparkban, 2016-ban 

hatot hirdetnek 3500 Ft/m² áron.  

Cserkút 2002 után több éven keresztül fenntartással kezelte a beköltözést, nem akarták, hogy 

a falusias településkép új utcák beépülésével átalakuljon. Új lakóknak nem értékesítettek 

telket, akik így csak használt lakás vásárlásával tudtak letelepedni. 2008-2009 után ez 

megváltozott, a válság miatt több helyi cég csődbe ment, ami jelentős bevételkiesést okozott 

az önkormányzatnak a iparűzési adóból származó bevételek csökkenése miatt. Ennek hatására 

egy új utcát alakítottak ki kilenc telekkel, amiből azóta egyet sikerült értékesíteni (a hirdetett 

telkek ára azóta nem változott, 4500 Ft/ m²). Annak ellenére, hogy kereslet nem igazán 

mutatkozik, a testület nem tervezi reklámmal, vagy más módon (például ingatlanközvetítő 

bevonása) ösztönözni a beköltözést. 

A falu méretéhez képest jelentős a külterületeken, zártkertekben élők száma (kb. 300 fő) 

számuk az utóbbi években gyarapodott. Napjainkban elsősorban ez a fajta beköltözés áll a 

figyelem középpontjában, az önkormányzat igyekszik a közművesítetlen területen legalább a 

közvilágítást megoldani, illetve az utcákat járhatóvá tenni. Főként a korábban lakótelepeken 

élők választják ezt a megoldást, elsősorban az eladósodottság, és a nagyvárosban fizetendő 

magas rezsiköltség miatt költöznek ide. 
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2011 előtt szinte minden településen érzékelték a szuburbanizáció visszaesését, a 2016-os 

interjúk megerősítik, hogy ez a tendencia romlott 2012 után. 2012-2015 között a 

telekértékesítés szinte teljesen megállt, még a legnépszerűbb településeken is. Többen 

említették, hogy a korábban beköltözők közül sokan eladni kényszerültek devizahitelből 

vásárolt ingatlanjaikat, és visszamentek Pécsre lakótelepi lakásba, vagy szüleikhez.  

2016-ban több településvezető (például Kozármisleny, Pellérd, Romonya) az ingatlanok, 

telkek iránti kereslet növekedéséről számolt be, amit elsősorban a Családi Otthonteremtési 

Kedvezmény bevezetéséhez, illetve a lakossági megtakarítások növekedéséhez kötnek. Egyik 

önkormányzat sem fogalmazott meg olyan pozitív vagy negatív véleményt, ami egyértelműen 

arra utalna, hogy a bekövetkezett változások (például. állami bevételeik csökkenése, vagy az 

iskolák fenntartásának változása) miatt máshogy állnának a folyamathoz. Természetesen a 

bevételeik szempontjából fontosnak tartják a telekértékesítést (ahol van az önkormányzat 

tulajdonában), de emiatt egyikük sem támogatja jobban a beköltözést, mint a dinamikusabb 

időszakban (nem ösztönzik például kedvezmények bevezetésével).  

A településvezetők véleménye mellett statisztikai adatokkal is pontosítottuk a 2012 utáni 

szuburbanizáció alakulását a legfontosabb tényezők (demográfiai és vándorlási mutatók, 

lakásállomány-változása) figyelembe vételével. Az adatok korábbi idősorait továbbvezettük, 

ezáltal a 2012-2016-os intervallum könnyebben összevethető a korábbi időszakkal, és a 

tendencia is egyértelműbben látható. Ehhez a korábban lehatárolt 17 szuburbán települést 

vontuk be az elemzésbe. 

2012-2016 között a szuburbán települések népességszáma összességében nem változott, a 

korábbi növekvő tendencia megállt (2007-2011 között 11%-kal nőtt) (12. táblázat). Az előző 

évekhez képest Kozármislenynél és Nagykozárnál jelentős (10%-ról 3,5%-ra, 19-ről 3%-ra) a 

visszaesés a növekedés mértékében, bár abszolút értékben az előbbiben még mindig a 

legnagyobb a gyarapodás (70 fő). Néhány településen (például Bogád, Gyód, Birján, Pogány) 

minimális (15-25 fős) csökkenés tapasztalható, a korábbiakhoz képest némiképp javult a 

helyzet Romonyán és Keszüben.  

 

12. táblázat: Pécs és a szuburbán települések népességszámának alakulása (1990-2015) 

  

Népességszám (fő) változás % 

1990 2000 2007 2011 2015 2015/1990 

Pécs 163 790 161 286 156 649 149 992 145 347 88,7 

Szuburbán 14 851 18 345 21981 23 224 23 258 156,6 

összesen 178 641 179 631 178 630 173 216 168 605 94,3 

KSH alapján saját szerk. 2016 
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A tendencia alakulása részben a vándorlási nyereség visszaesésével, illetve a természetes 

fogyással magyarázható, amely az utóbbi években már például Keszünél és Nagykozárnál is 

megfigyelhető. A vándorlási különbözet alakulásának oka egyrészt, hogy kevesebben 

költöznek ki Pécsről, illetve többen költöznek vissza, mint korábban (ezek különbözete 

megközelítőleg nulla), és az elhúzódó gazdasági válsággal összefüggésben – a régió 

egészéhez hasonlóan – jelentős az elvándorlás a szuburbán településekről is az ország más 

térségei felé (főként Budapest, Észak-Dunántúl). 

Az épített lakások számának alakulása még kedvezőtlenebb képet mutat, mint a 

népességszámé, több olyan község is akad, ahol 2012 után egyetlen házat sem építettek 

(például Gyód, Lothárd), vagy csak egy épült többek között Cserkúton és Romonyán, a 

legtöbb Kozármislenyben (19 db) és Nagykozáron (10 db). Ez is alátámasztja, hogy a 

beköltözés már nem járt új lakás építésével, a válság eredményezte nyomott ingatlanárak 

miatt a kiköltözni vágyók használt lakás vásárlása mellett döntöttek. A kiadott építési 

engedélyek száma a következő évekre nézve sem vetít elő érdemi elmozdulást (13. táblázat).  

Fontos megjegyezni, hogy néhány év adataiból, ráadásul ilyen nagyságrendű eltérések alapján 

messzemenő következtetést nem lehet levonni, a statisztika 2012 után a folyamat további 

stagnálását mutatja, a többiekhez képest továbbra is Kozármisleny a meghatározó. 

 
13. táblázat: Néhány statisztikai mutató alakulása a szuburbán településeken (2005-2015) 

 év 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vándorlási különbözet (fő) 660 507 522 327 289 118 223 36 120 7 48 

Épített lakás (db) 232 225 242 213 108 67 43 28 10 15 12 

Építési engedély (db) 256 271 226 179 56 38 36 24 16 9 26 

KSH alapján saját szerk. 2016 

 

2012 után Pécs népessége 4000 fővel csökkent, ennek közel felét eredményezte a negatív 

vándorlási különbözet. Magay Miklós, Pécs Megyei Jogú Város városfejlesztési 

osztályvezetőjével készített interjú is megerősíti, hogy az utóbbi években már kevésbé a 

szuburbán térség felé, inkább az ország más régióiba való költözés okozza a vándorlási 

veszteséget a megyeszékhely számára, ebben a térségre jellemző elhúzódó válság játszik 

jelentős szerepet. Elmondása szerint az 1990-es évek közepétől a nagyváros is érzékelte a 

szuburbanizáció hatását, de tudatosan nem tett a kiköltözés ellen. Természetes folyamatnak 

tartja, hogy a rendszerváltás után a lakótelepi lakásokban élők egy része, amint lehetőségük 

engedte, kiköltözött a közeli, kertvárosias környezetbe. A megyeszékhely és a környező 

települések között ellentét nem volt a szuburbanizáció miatt, az ezzel együtt járó adóbevétel 
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kiesését tartja negatívumnak. A kiköltözők jelentős része ugyanis napi kapcsolatban marad 

Péccsel, használja az infrastruktúrát, adót viszont a szuburbán településen fizet.  

2012 után a korábbi tendencia erősödése látszik, a szuburbanizáció minimális szinten stagnál 

a térségben. Voltak törekvések a települések részéről a folyamat elmozdítására (további 

telekértékesítésekkel) és a lakosság megtartására (például infrastruktúra fejlesztés, 

szolgáltatások színvonalának emelése), de trendszerű változás nem mutatkozott az 

időszakban. 

Továbbra is megfigyelhető a kiköltözés, de motivációi összetettebbek, mint korábban, nőtt a 

nagyvárost megélhetési okokból elhagyók aránya. Ezzel párhuzamosan a visszaköltözési 

folyamat erősödése is jellemző, valamint az elköltözés a szuburbán településekről és Pécsről 

az ország más térségei felé, így a magyaszékhely és a szuburbán övezet népessége 

összességében csökken.  
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6. Összegzés és következtetések 

 

A disszertáció a pécsi térségben zajló lakóhelyi szuburbanizáció folyamatát, meghatározó 

tényezőit, okait, időbeli és területi változásait vizsgálja. Az eredményeket a bevezetőben 

felvázolt célkitűzések alapján foglaljuk össze. 

 

A vizsgált térségben 1990-2011 között 26 növekvő népességszámú település található – 

amelyek elvileg, mint szuburbán települések számításba jöhetnek – de önmagában ebből a 

szuburbanizációra nem következtethetünk, mert nem biztos, hogy a növekedés a Pécsről 

történő kiköltözésnek köszönhető.  

A vándorlási különbözet nagyságrendje (relatív és abszolút értékben) alapján kirajzolódott 

egy nagy valószínűséggel szuburbán településcsoport (például Kozármisleny, Bogád, 

Nagykozár, Keszü, Cserkút, Pogány), melynek pontosításához a migráció irányának 

vizsgálatára is szükség volt. Ezzel a szuburbán térség migrációs kapcsolatrendszerét, a Pécsről 

érkezők számát és arányát ismertük meg. A disszertáció tehát egy konkrét esettanulmányon 

keresztül mutatja be egy hazai nagyváros körüli szuburbán zóna migrációs folyamatait, 

arányait. Magyarországon a szuburbanizáció statisztikai adatokkal történő pontosítására 

korábban még nem történt kísérlet.  

A Pécsről érkezők aránya az összes érkezőhöz képest a városhoz közelebbi településeken a 

legmagasabb ott, ahol a vándorlási különbözet is jelentős volt (pl. Keszü, Nagykozár, 

Pécsudvard, Kozármisleny, Pellérd esetében). A demográfiai és migrációs adatok ismeretében 

meghatároztuk a szuburbanizáció által egyértelműen érintett települések körét, e szerint Pécs 

környékén 17 szuburbán település található. A vándorlási irányok vizsgálata a települések 

nagyobb részénél nem okozott meglepetést, ahol a legjobban nőtt a népesség, ott volt a 

legnagyobb a Pécsről érkezők aránya. Néhány esetben azonban rávilágított a hazai 

szuburbanizáció egyik sajátos körülményéből fakadó helyzetre. A folyamat ugyanis olyan 

időszakban indult meg Magyarországon, amikor a demográfiai folyamatokra már a 

természetes fogyás volt jellemző (BAJMÓCY P. 1999), tehát akár jelentős beköltöző mellett is 

előfordulhat csökkenő vagy stagnáló népességszám. Ehhez hasonlót tapasztalhatunk 

Pécsváradnál, melynek vándorlási nyeresége minimális ugyan, népességszáma stagnál, 

viszont a Pécsről érkezők száma ugyanolyan magas (aránya viszont csak 35%), mint más, 

egyértelműen szuburbánnak vett falvak (például Bogád) esetében. Pécsváradon a beköltözés 

mellett az elköltözés is jelentős, és említésre méltó az egyéb irányú migráció is, a beköltözők 
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egy része a vizsgálati területen kívülről érkezik. Hosszúheténynél is hasonló a helyzet, itt 

10%-os népességnövekedés és hasonló vándorlási különbözet mellett a Pécsről érkezők száma 

ugyanolyan magas, mint például Nagykozárnál, aránya 50%. Így Hosszúhetény a „gyenge 

szuburbán”, Pécsvárad a „nagyon gyenge szuburbán” kategóriába került. 

A vizsgálati területen kívülről érkezők száma a szuburbán térségben Kozármisleny, Pellérd és 

Orfű esetében említésre méltó, arányuk meghaladja a vizsgált térség településeiről érkezőkét. 

Ebben feltehetően Pécs közelsége játszik szerepet, ugyanis az ország más térségeiből ide 

költözők gyakran a nagyváros helyett valamely környékbeli kistelepülést választják 

lakóhelynek. Ez is rámutat arra, hogy a szuburbán térségben egyidőben különböző irányú 

migrációs folyamatok érvényesülnek, ez még a legdinamizáltabb szuburbán település, 

Kozármisleny esetében – ahol a Pécsről érkezők aránya és száma kiemelkedően magas – is 

egyértelműen látszik.  

A szuburbanizáció nem egyenlő mértékben érintette a Pécs környéki településeket, a folyamat 

intenzitása alapján nagyon erős, erős, gyenge, és nagyon gyenge csoportokba soroltuk a 

településeket. A népességüket legjelentősebb mértékben növelők Pécs közvetlen 

szomszédságában találhatók. Nagyon erősnek tekinthető a folyamat Kozármisleny, 

Nagykozár, Keszü, és Bogád esetében, itt a vizsgált időszakban a szuburbanizációnak 

köszönhetően legalább kétszeresére nőtt a népesség száma, és ez elsősorban a Pécsről történő 

kiköltözésnek köszönhető. Ezen belül nagyságrendileg külön kategóriát képvisel 

Kozármisleny, ahova ténylegesen a legtöbben költöztek ki, és ez az érték többszörösen 

meghaladja a többi településnél látottakat.  

 

A térség vándorlási nyeresége 2002-2007 között a legjelentősebb, 2006 után több településnél 

már visszaesést mutat, de még mindig pozitív. 2008-tól a beköltözésből származó többlet 

mindenhol jelentősen visszaesik. A leglátványosabb változás a dinamizált övezetben található, 

és a korábban nagyon népszerű Keszünél látható, ahonnan 2010 és 2011-ben már többen 

költöztek el, mint amennyien oda érkeztek. Ha az adott településre csak a Pécsről történő 

költözést vizsgáljuk, nem ennyire negatív a kép, a vándorlási különbözetek folyamatos 

csökkenéséhez képest ennek értéke kevésbé esett vissza. A vándorlási különbözetek negatív 

tendenciájának egyik oka az odaköltözés számának csökkenése, és a településekről elköltözők 

számának növekedése. Ez utóbbi egyrészt egy ellenkező irányú (vissza a városba) migráció 

felerősödése, de más irányba történő (például Budapest és agglomerációja) költözés is. 

Különösen Keszünél feltűnő, hogy a vándorlási különbözet már negatív, ezzel párhuzamosan 
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alig változott a Pécsről érkezők száma, tehát a migrációs veszteségért más (is) felelős. Néhány 

Pécs környéki település (Orfű, Hosszúhetény, Romonya, Pécsudvard) vándorlási adatai az 

2009-2010-es években kedvezőbben alakultak (vagy legalább is kevésbé estek vissza), mint 

azt megelőzően, de nagyságrendileg még így is elmaradnak a legdinamizáltabb 

Kozármislenytől és Nagykozártól.  

A szuburbán folyamatokkal párhuzamosan a megyeszékhely 1995-2005 között évről évre 

vándorlási veszteséget könyvelhetett el, a népesség száma is folyamatosan csökkent. A 

migrációra ebben az időszakban jellemző, hogy az elköltözők száma alig változott, viszont 

egyre kevesebben érkeztek. 2005 után ismét pozitív a mérleg, kedvezőtlen változást 2011 hoz. 

A népességszám 2005-2010 között stagnált illetve minimálisan nőtt, 2011 óta évről évre 

csökkenést mutat. 

 

A szuburbanizáció területi különbségeinek alakulásában a várostól való távolságnak (időbeli 

elérhetőség) meghatározó a szerepe. A dinamizált települések a város közvetlen 

szomszédságában, attól déli, délnyugati és keleti irányban találhatóak, és előnyösebb 

helyzetben vannak a keleti és nyugati irányú főútvonalak (Pécs-Mohács, Pécs-Szigetvár) 

mentén elhelyezkedő falvak, itt a szuburbán zóna csápszerűen megnyúlik.  

A kiköltözéseket a települések mérete is befolyásolja, általában minél nagyobbak, annál 

többen költöznek oda. Ennek magyarázata egyrészt, hogy itt az infrastrukturális és 

szolgáltatási ellátottság jobb, mint a kisebbeknél, így ez nem jelent gátló tényezőt a 

kiköltözési döntés meghozatalában. Másrészt minél nagyobb egy település, annál nagyobb az 

esély, hogy rokon, ismerős él ott, aki véleményével a település előnyeiről információval 

szolgálhat. A szuburbanizációs folyamatokban az ilyen jellegű hírforrásoknak jelentős 

szerepük van.  

Az előző tényezőkkel összefüggésben az is döntő, hogy legyen olyan terület, ahova ki tudnak 

költözni, és nem mindegy, hogy a nagyvárostól bizonyos távolságon belül hány ilyen 

potenciális település található. Emiatt a nagyváros környéki településsűrűség, 

településstruktúra is befolyásolja a szuburbanizáció mértékét, az aprófalvas településhálózat 

kedvez a folyamatnak. 

Meg kell említeni az érintett önkormányzatok szerepét, a településpolitikát, hiszen 

döntésükkel gátolhatják és erősíthetik is a folyamatot, ami alapvetően határozhatja meg a 

település fejlődését. Kozármisleny esetében látszik egyértelműen, hogy megelőzve a többi 

települést, az 1990-es évek közepén az önkormányzat megkezdte a közművesített telkek 
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értékesítését, melyek aszfaltozott, közvilágítással ellátott új utcákban kaptak helyet. A 

fejlesztési elképzeléseket gondosan előkészítették, megtervezték, hosszú távon gondolkodtak, 

és csak akkor léptek, amikor a legkevesebb kockázatvállalás mellett, pályázati és/vagy tisztán 

önerőből képesek voltak megvalósítani a kitűzött célt. A kedvező adottságok, a kínálkozó 

lehetőségek mellett az önkormányzatokra ritkán jellemző piaci-vállalkozói szemlélet és a 

szigorú pénzügyi-gazdasági politika vezetett sikerre. A 2000-es évek elejéig még 

egyértelműen Kozármisleny a meghatározó, mint a kiköltözés korszerű alternatívája. Itt a 

legmagasabb a vállalkozások által épített családi házak, társas lakások, valamint az 

önkormányzat által kínált, beépítésre alkalmas eladó telkek száma is. 1996-tól Keszüben az 

önkormányzat új településrész kialakításával, szántók belterületbe vonásával biztosított 

telkeket az odaköltözők részére. Később újabb települések (elsősorban Nagykozár, Bogád, 

Pellérd később Romonya) kerülnek ebbe a pozícióba, a kínálatban fokozatosan tűnnek fel 

újabb települések. Tehát a kínálat, annak időbeli, nagyságrendi és területi alakulása is fontos 

tényezője folyamatnak.  

A növekvő kereslet hatására megemelkedő telek- és ingatlanárak is hatással voltak szuburbán 

települések közötti választásra olyan értelemben, hogy a kiköltözők egy része az „olcsóbb” 

települést választotta a drágább árfekvésűek (pl. Kozármisleny, Nagykozár) helyett.  

A 2006 utáni visszaesés a legfelkapottabb, legdinamikusabban növekvő települések esetében 

az anyagi okok mellett részben azzal is magyarázható, hogy túlzott növekedésük miatt 

korábbi vonzerejük megcsorbult. A kérdőívekből is látszik az a vélemény, hogy többen azért 

tervezték az elköltözést a szuburbiából, mert a túlzott beköltözés megszűnt a település korábbi 

vonzerejes (nőtt a zsúfoltság, zöldterület arány csökken stb.). A lakásépítések száma 2010 

után drasztikusan visszaesett, nagyobb mértékben, mint amit a vándorlásnál láttunk, amely 

arra utal, hogy a migráció már nem feltétlenül járt új lakás építésével.  

 

A pécsi térség szuburbán folyamatát vizsgálva megfigyelhető az ingatlanpiac és a 

szuburbanizáció alakulása közötti szoros kapcsolat. A lakóhelyi szuburbanizáció 

dinamikájának változásaira a rendszerváltás utáni húsz év adórendszere és támogatási 

politikája is hatással volt. A szuburbanizáció 2000-es évek elején tapasztalható fellendülését 

(többek között) a települési önkormányzatok beköltözést támogató politikája, valamint a 

kedvező lakásépítési konstrukciók, állami támogatások és hitelek bázisa adta. A 

szuburbanizáció 2005-2006 utáni visszaesésében a lakáspolitikai döntések szerepe is 

meghatározó, ugyanis a kedvező támogatási és hitelpiaci környezet eddig ad lehetőséget a 
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lakást építeni vágyó, arra az új (sokszor önerejükön bőven túlmutató) feltételek mellett 

vállalkozó tömegeknek. Az anyagi lehetőség, mint motiváló tényező a kérdőívekben is 

visszaköszön, így a folyamat állami eszközökkel történő befolyásolásának jelentős szerepe 

van. Ez a motiváció – vagy ennek hiánya – alapvetően meghatározza a szuburbanizációt, amit 

külföldi példák is igazolnak (FISHMANN, R. 1990).   

 

A szuburbanizáció jellege alapján egyértelműen a lakóhelyi szuburbanizációt azonosíthatjuk, 

de a népességszám emelkedése magával hozza a különféle szolgáltatások, intézményhálózat, 

infrastruktúra bővülését, így a vállalkozások számának emelkedését is. Erre a legjobb példa 

Kozármisleny, de említhető akár Pellérd is, amelyet több vállalkozás választott telephelyül 

Pécs helyett. A turisztikai szempontból frekventáltabb településekre a rekreációs 

szuburbanizáció is jellemző, Orfű, Abaliget, Hosszúhetény esetében gyakran választják 

állandó lakhelyül a korábban nyaralóként, hétvégi házként funkcionáló épületeket. Nem 

klasszikus szuburbán település, de mindenképpen említésre méltó a Pécs melletti Komló, 

amelyet a többi településnél összetettebb és nagyságrendileg más migrációs folyamatok 

jellemeznek. Pécsről az utóbbi két évtizedben összességében a legtöbben ide költöztek ki, de 

ez csekély mértékű ahhoz képest, ahányan elhagyták a várost. A Pécs környéki települések 

közül egyértelműen Komló az, amely közelsége és olcsó ingatlanárai miatt alternatívát jelent 

a Pécsről megélhetési okok miatt költözni vágyók számára. A szuburbán települések közül a 

folyamat intenzitása, nagyságrendje alapján egyértelműen kiemelkedik Kozármisleny, amely 

fejlődésének köszönhetően 2008-ban városi címet kapott.  

 

A lakossági kérdőívek eredményét összegezve elmondható, hogy a kiköltözés a helyi 

társadalomra több szempontból is hatással van. A települések demográfiai összetétele 

megváltozik, megnő a fiatal és aktív korú lakosság aránya, ami a belső gyűrű településeinél 

markánsabban jelentkezik, a távolabbi települések esetében inkább falusias demográfiai 

szerkezet jellemző. A jelentős számú új lakót fogadó települések társadalmi szerkezete kezd a 

városihoz hasonlítani, különösen Kozármislenynél igaz ez, a szuburbán települések lakosságát 

figyelembe véve ez a legkevésbé homogén. A válaszadó háztartások átlagos létszáma 3,3 fő, 

jövedelme átlagosan nettó 250-300 ezer Ft közötti, társadalmi státuszuk alapján az (alsó) 

középosztály tagjai.  
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Minden negyedik válaszadó említett valamilyen negatív tapasztalatot új lakhelyén, ennek 

ellenére jelentős részük pozitívnak és a továbbiakban is támogathatónak tartja a 

szuburbanizációt. 

 

A folyamat motivációjának alakulásában a 2000-es évek elejéig az anyagi szempont is 

meghatározó, a pécsihez képest olcsóbb telekkínálat, valamint a kedvezőbb lakhatási és 

megélhetési lehetőségek vonzották a betelepülőket. Néhány település (Cserkút, Gyód, 

Szemely, Pogány) a teljes időszakot vizsgálva ekkor növelte legjelentősebben a népességét. 

Később a pécsit is megközelítő telekárak (pl. Kozármisleny, Nagykozár esetében) azonban 

már nem jelentenek ilyen jellegű csábítást.  

A 2000-es évektől a költözés inkább a jobb életkörülmények iránti igénnyel függ össze, 

főként a csendes, nyugodt környezet, valamint a vonzó településkép motiválja az újonnan 

érkezőket. A kevésbé dinamizált, távolabbi településeknél később is hangsúlyosabban 

jelennek meg az anyagi szempontok. 

A kiköltözők elsősorban a nagyobb ingatlan, és az általuk jobbnak, vonzóbbnak tartott 

környezet iránti vágy miatt hagyták el a nagyvárost, de nem akartak túlságosan messze 

költözni, így életminőségük javítására a szuburbán övezet tűnt ideálisnak. Új lakhelyük 

kiválasztásánál – amit korábbi vizsgálatok (CSANÁDI G. – CSIZMADY A. 2002) is 

alátámasztanak – a lakóhely társadalmi státusza fontosabb a kiköltözés egyéb előnyei vagy 

hátrányaival szemben. A lakás, és annak környezete ugyanis funkcionálhat a magas 

társadalmi helyzet kifejezőjeként, másrészt kifejezheti azt, hogy milyen csoportba szeretnénk 

tartozni. 

A gazdasági válsággal összefüggésben a 2010-es évtized elejétől megnőtt a nagyvárost 

megélhetési problémák miatt elhagyók aránya, melynek hatására a zártkertekben élők száma 

is növekszik a szuburbán településeken (pl. Cserkút, Keszü).  

A közlekedés és szuburbanizáció kapcsolatát vizsgálva összességében elmondható, hogy a 

kiköltözéskor a motivációk között az elérhetőség nem jelenik meg markánsan, utána azonban 

a rossz megközelíthetőség a problémák egyik legfontosabbikává válik.  

 

A települések stratégiája, magatartása a beköltözésekkel kapcsolatban általában nem nyert 

konkrét formát (pl. a településfejlesztési koncepcióban, vagy a polgármesteri választási 

programokban), hanem működési döntéseik alapján ítélhető meg. A szuburbán folyamatok a 

vizsgált önkormányzatok esetében többnyire spontán alakultak, az önkormányzatok egy része 
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próbálta befolyásolni, ösztönözni a beköltözést (Kozármisleny, Keszü, Bogád, Romonya, 

Bicsérd stb), néhányan óvatosan álltak a folyamathoz (Cserkút, illetve Pogány), különosen az 

időszak elején. 

A településvezetők megítélése alapján a szuburbanizáció legfontosabb hozadéka az, hogy 

általa biztosított a település jövőbeni fejlődése, a válaszadók 70%-a egyetért ezzel az 

állítással. A telekértékesítések és az állami normatíva révén a települések körülbelül 

egyharmada tudott jelentős anyagi bevételhez jutni, ugyanakkor a válaszadók fele említette, 

hogy az önkormányzati feladatok száma nőtt a beköltözések révén. A számottevő előnyök, 

pozitív hozadékok összességében a társadalmi-demográfiai mutatók kedvezőbbé válásában, 

valamint a helyi ellátás színvonalának emelkedésében nyilvánulnak meg, nem pedig pusztán 

anyagi haszonszerzésben. A 2011 után bevezetett, az önkormányzatok működését érintő 

intézkedések a településvezetők elmondása alapján érdemben nem változtattak a települések 

szuburbanizációval kapcsolatos hozzáállásán, és a folyamatot sem befolyásolták. 2012-2015 

között a telekértékesítés szinte teljesen megállt, új ingatlan alig épült, inkább a korábbiak 

cseréltek gazdát nyomott áron. A településvezetők a 2016-ban bevezetett lakáspolitikai 

kedvezményre nagy várakozással tekintenek, melynek hatása igazán 2017-2018-ban lesz 

kimutatható. 

 

A szuburbanizáció következményei Pécs környékén is nyomon követhetőek, a folyamat 

jelentősen átalakította az elővárosi térség arculatát. A kutatási cél megfogalmazásakor a 

legfontosabbnak vélt három tényező – helyi társadalom, közlekedés és ingatlanpiac – esetében 

jelentős átalakulás, változás figyelhető meg, melyhez az érintett szereplők (önkormányzatok, 

lakosság, közlekedési társaság, helyi intézmények, szolgáltatók, építőipari cégek, 

ingatlanközvetítők stb) igyekeztek alkalmazkodni, és amennyire lehetséges, a maguk hasznára 

fordítani a helyzet kínálta lehetőségeket.  

 

Összefoglalva a szuburbanizáció a térségben az 1990-es évtized második felétől meghatározó 

térfolyamat, a legdinamikusabb időszaka 2000-2005 között volt, néhány település esetében 

kitolódik az időszak. 2006-2007-től a vándorlási különbözet a legtöbb helyen jelentősen 

visszaesett, ahogy a Pécsről történő kiköltözés is, bár ez a szuburbia nagy részén még mindig 

számottevő. 2008-tól a szuburbanizáció egyértelmű visszaesése jellemző, 2011 után 

stagnálását látjuk, a 2012-2015 közötti időszak statisztikai adatai és a 2016-ban a 

településvezetők által elmondottak is a folyamat további minimális szintű érvényesülését 
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vetítik elő. Továbbra is megfigyelhető a kiköltözés, de motivációi összetettebbek, mint 

korábban, és a városi térségen belül kiegyenlítettebb migrációs folyamatok jellemzőek. 

 

A szuburbán térség csökkenő tendenciájú vándorlási mutatója mögött részben az áll, hogy 

visszaesett a Pécsről a szuburbiába elköltözni vágyók száma, és megfigyelhető a 

visszaköltözés is, ennek erősödését látjuk 2010 után. A folyamatok alakulásában a gazdasági 

válság, és az azt kísérő negatív jelenségek (munkahelyek megszűnése, hitelek fizetésének 

problémája, üzemanyag-árak emelkedése), az ingatlanpiaci  krízis szerepe meghatározó, 

melyek 2008 után jelentősen beleszólnak a térségi mozgásokba. A korábban tapasztalható 

visszaesésben a szuburbán zóna vonzerejének csökkenése, valamint a lakáspolitika változása 

játszik szerepet.  

Míg a vándorlási folyamatokban a 2000-es évek elején a Pécs és a szuburbia közötti migráció 

a meghatározó, az évtized végétől egyre nagyobb szerep jut a más irányú folyamatoknak, 

felerősödik az elköltözés az ország egyéb térségei felé. Ez a nagyváros és a szuburbia 

népességszám-változásában is nyomon követhető. A szuburbán övezet 1990-2015 között 

duplájára növelte népességszámát, a gyarapodás az utóbbi öt évben megállt. Ezzel 

párhuzamosan az időszakban Pécs lakóinak száma jelentősen visszaesett, a megyeszékhely és 

környékének népessége a 2000-es évek közepétől összességében csökkent. Ebben a régiót 

érintő elhúzódó válság, a térségből való elvándorlás játszik meghatározó szerepet. 
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7. Az eredmények hasznosíthatóság és a kutatás további iránya  

 

A disszertációban a Pécs környéki szuburbanizációról kaptunk átfogó képet a folyamat 

legdinamikusabb időszakát is magában foglaló időintervallumot vizsgálva. A térségben a 

szuburbanizáció feltehetően a jövőben is folytatódni fog, kérdés, hogy milyen mértékben és 

mely településeken érezteti hatását. Vajon hosszú távon ismét felértékelődnek-e a különböző 

pozícióban lévő  szuburbanizálódó települések, esetleg  más irányú térfolyamatok erősödése 

várható. Fontos kérdés, hogy a gazdasági átalakulás a kiköltözni vágyókra a jövőben hogyan 

hat, hiszen a szándék, a motiváció az emberekben időtől és földrajzi helytől függetlenül 

mindig megvolt. A 2016-ban megfigyelhető lakáspiaci folyamatok jeleznek némi változást, 

kérdés, hogy ezek mennyire lesznek tartósak, és milyen mértékben befolyásolják a Pécs 

környéki települések életét. 

 

A kutatás a következő kérdések mentén folytatható: 

- a városfejlődési folyamat pontosítása céljából egyrészt a Pécset érintő migrációs 

folyamatok részletes elemzése (el- és odaköltözések alakulása a nagyságrendek és 

irányok szempontjából), másrészt Baranya megye távolabbi településeinek 

demográfiai és migrációs vizsgálata,  

- kérdés, hogy a dinamikájában visszaeső szuburbanizáció ellenére milyen motivációk 

ösztönzik a lakosságot a szuburbán terekbe való kiköltözésre, erre a kérdőíves 

vizsgálata megismétlése adhat választ,  

- elemezhető külön-külön a jóléti és a szegénységi szuburbanizáció, ezt a kisebb 

települések mellett Komlón is érdemes vizsgálni, 

- a jelen vizsgálat párjaként kutatható, hogy a folyamatról mit gondolnak a települések 

régi (1990 előtt is helyben élő) lakói, 

- a szuburbiává váló települések társadalmi szerkezetének változása az 1990/2001/2011-

es népszámlási adatokkal pontosítható, mélyebben feltárható, 

- a 2016-os lakáspolitikai intézkedések (CSOK) hatásának mérése 2017-2018-ban a 

megyeszékhelyen, valamint a szuburbán településeken. 

 

A szuburbanizáció egyes szereplői (lakosság, önkormányzatok, gazdasági szervezetek) 

számára fontos, hogy a térség fejlődési folyamatait minél pontosabban ismerjék, és a 

nagyváros, valamint a környező települések fejlesztési terveiben, koncepcióiban figyelembe 
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vegyék azt. Az eredmények a közlekedési társaságok számára is információval szolgálhatnak 

a közlekedésszervezés jövőbeli tervezése szempontjából. Összességében a dolgozat Pécs és 

közvetlen vonzáskörzete fejlesztési-tervezési folyamataiban gyakorlati haszonnal szolgálhat.  

Pécs Megyei Jogú Város 2014-ben elkészült fejlesztési koncepciójának a város 

vonzáskörzetéről szóló része jelen dolgozat 2013-ban publikált (SZEBÉNYI A. 2013), a 

szuburbanizáció és a közlekedés kapcsolatrendszerét feltáró fejezetének eredményeit 

felhasználva készült. A dokumentumban a szuburbán településeket lehatároló térkép, és a 

szuburbanizáció közlekedési hálózatokra gyakorolt hatására vonatkozó következtetések 

szerepelnek. 
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Melléklet 

1. táblázat: A vizsgált térség településeinek népességszám változása, fő 1990-2011 

 

Népességszám változás, 1990-

2011 (fő) 

Pécs -12320 

Komló -4001 

Bükkösd -185 

Hetvehely -105 

Hásságy -96 

Husztót -71 

Áta -66 

Belvárdgyula -66 

Kovácsszénája -66 

Szentlőrinc -56 

Lovászhetény -54 

Pécsdevecser -53 

Zengővárkony -49 

Nagypall -45 

Abaliget -44 

Fazekasboda -42 

Szava -38 

Liget -36 

Bisse -35 

Regenye -35 

Tengeri -32 

Téseny -29 

Apátvarasd -27 

Erzsébet -27 

Szederkény -27 

Ellend -25 

Kisherend -25 

Pereked -22 

Túrony -22 

Kacsóta -19 

Csonkamindszent -18 

Garé -18 

Peterd -16 

Szőke -16 

Szilágy -15 

Kisdér -14 

Olasz -13 

Martonfa -12 

Magyarhertelend -11 

Szőkéd -10 

Csarnóta -8 

Bosta -5 

Szilvás 0 

Berkesd 1 

Bakonya 6 

Kővágótőttős 7 

Mecsekpölöske 7 

Ócsárd 10 

Pécsbagota 13 

Zók 13 

Magyarszék 14 

Görcsöny 15 

Újpetre 31 

Lothárd 33 

Magyarsarlós 33 

Boda 37 

Aranyosgadány 40 

Szabadszentkirály 41 

Baksa 46 

Mánfa 52 

Kővágószőlős 62 

Pécsvárad 64 

Egerág 76 

Cserdi 78 

Romonya 81 

Szemely 105 

Kökény 167 

Szalánta 168 

Birján 169 

Bicsérd 213 

Pécsudvard 220 

Orfű 263 

Cserkút 282 

Gyód 287 

Hosszúhetény 317 

Pogány 453 

Pellérd 479 

Bogád 545 

Keszü 859 

Nagykozár 946 

Kozármisleny 3014 



136 

 

2. A vizsgált térség településeinek népességszám-változása 1990-2011, % 

Népességszám változás, 1990-

2011 (%) 

Husztót -61,74 

Kovácsszénája -54,10 

Tengeri -40,51 

Pécsdevecser -35,10 

Áta -27,62 

Hásságy -27,04 

Regenye -20,83 

Hetvehely -19,16 

Fazekasboda -17,36 

Apátvarasd -17,20 

Lovászhetény -16,22 

Bükkösd -14,05 

Belvárdgyula -13,66 

Komló -13,55 

Bisse -12,68 

Kisherend -11,96 

Szőke -11,19 

Pereked -11,00 

Zengővárkony -10,52 

Kisdér -10,14 

Szava -10,08 

Ellend -9,88 

Nagypall -9,38 

Csonkamindszent -9,00 

Pécs -8,04 

Téseny -8,29 

Túrony -7,94 

Erzsébet -7,80 

Liget -7,59 

Peterd -6,99 

Abaliget -6,96 

Kacsóta -6,57 

Martonfa -5,58 

Csarnóta -5,48 

Garé -5,45 

Szilágy -4,70 

Bosta -3,52 

Szőkéd -2,63 

Olasz -1,99 

Magyarhertelend -1,65 

Szederkény -1,48 

Szentlőrinc -0,80 

Szilvás 0,00 

Berkesd 0,12 

Görcsöny 0,90 

Magyarszék 1,29 

Bakonya 1,61 

Pécsvárad 1,61 

Mecsekpölöske 1,61 

Kővágótőttős 2,19 

Ócsárd 2,53 

Újpetre 2,91 

Zók 4,71 

Kővágószőlős 5,06 

Szabadszentkirály 5,39 

Baksa 6,27 

Mánfa 6,37 

Egerág 8,28 

Boda 8,83 

Hosszúhetény 10,20 

Magyarsarlós 11,96 

Aranyosgadány 13,61 

Pécsbagota 14,77 

Lothárd 15,14 

Szalánta 15,85 

Romonya 21,04 

Cserdi 25,74 

Bicsérd 25,79 

Szemely 27,78 

Pellérd 28,31 

Kökény 38,22 

Pécsudvard 40,82 

Orfű 42,01 

Birján 48,99 

Pogány 67,61 

Gyód 70,52 

Bogád 98,02 

Kozármisleny 101,41 

Cserkút 101,44 

Nagykozár 101,72 

Keszü 177,11 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 
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3. táblázat: Népességnövekedés megindulása a növekvő népességszámú településeken, 1990-2011 

  A népességnövekedés megindulása 

  

Népességnöv. 1990-

2011, % 1970-től 1980-tól 1990-től 2000-től 

Kővágószőlős 5,06   x  

Szabadszentkirály 5,39  x x  

Baksa 6,27 x  x  

Mánfa 6,37   x  

Egerág 8,28 x  x  

Boda 8,83    x 

Hosszúhetény 10,20   x  

Magyarsarlós 11,96   x  

Aranyosgadány 13,61   x  

Pécsbagota 14,77   x  

Lothárd 15,14   x  

Szalánta 15,85  x   

Romonya 21,04   x  

Cserdi 25,74   x  

Bicsérd 25,79   x  

Szemely 27,78   x  

Pellérd 28,31 x    

Kökény 38,22   x  

Pécsudvard 40,82   x  

Orfű 42,01 x    

Birján 48,99   x  

Pogány 67,61  x   

Gyód 70,52   x  

Bogád 98,02   x  

Kozármisleny 101,41 x    

Cserkút 101,44   x  

Nagykozár 101,72 x    

Keszü 177,11   x  

KSH alapján saját szerk. 2013 

 

4. táblázat: Népességszám-változás különböző időszakokban a vizsgált 81 településen és Pécsett 

  Változás abszolút értékben Változás %-ban 

  1995-2000 2000-2005 2005-2011 1995-2000 2000-2005 2005-2011 

Abaliget 19 -31 -26 3,1 -4,8 -4,2 

Apátvarasd -13 -8 5 -8,4 -5,8 3,9 

Aranyosgadány 67 25 -53 23,7 7,2 -14,2 

Áta -35 -21 -33 -13,6 -9,5 -16,4 

Bakonya 32 -10 -18 8,6 -2,5 -4,5 

Baksa -5 53 -38 -0,7 7,0 -4,7 

Belvárdgyula -29 -35 -12 -6,0 -7,8 -2,9 

Berkesd 35 30 -31 4,2 3,5 -3,5 
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Bicsérd 76 25 -17 8,2 2,5 -1,7 

Birján 59 37 33 15,5 8,4 6,9 

Bisse 19 -8 -13 8,2 -3,2 -5,4 

Boda 19 -6 19 4,6 -1,4 4,6 

Bogád 134 321 96 24,8 47,4 9,6 

Bosta -7 -12 -2 -4,7 -8,1 -1,5 

Bükkösd -71 -47 -148 -5,2 -3,6 -11,9 

Csarnóta 22 1 1 17,0 0,7 0,7 

Cserdi 50 22 12 17,3 6,5 3,3 

Cserkút 113 116 61 40,9 29,7 12,1 

Csonkamindszent -13 10 -3 -7,2 5,9 -1,7 

Egerág 29 24 -39 3,0 2,4 -3,9 

Ellend -12 20 -31 -5,1 8,8 -12,5 

Erzsébet 17 -7 -28 5,5 -2,1 -8,5 

Fazekasboda -13 -14 0 -5,6 -6,5 0,0 

Garé 36 -12 -42 11,6 -3,4 -12,5 

Görcsöny -33 108 -105 -2,0 6,5 -5,9 

Gyód 138 92 29 33,3 16,7 4,5 

Hásságy -25 0 -41 -7,8 0,0 -14,2 

Hetvehely 17 -58 -62 3,2 -10,8 -12,9 

Hosszúhetény 195 31 126 6,2 0,9 3,8 

Husztót -9 -7 -22 -11,2 -10,0 -34,9 

Kacsóta 49 -14 -8 20,0 -4,8 -2,9 

Keszü 260 482 56 53,6 64,6 4,6 

Királyegyháza 34 0 -114 3,4 0,0 -11,1 

Kisdér 9 -23 2 6,6 -15,5 1,6 

Kisherend 9 -14 -7 4,6 -6,7 -3,6 

Kiskassa -34 -28 -16 -10,3 -9,3 -5,9 

Komló -1182 -932 -1690 -4,1 -3,4 -6,3 

Kovácsszénája -27 -16 -1 -26,7 -21,6 -1,7 

Kozármisleny 612 1051 978 17,6 25,8 19,1 

Kökény 88 27 50 19,5 5,0 8,8 

Kővágószőlős 133 69 -97 11,5 5,3 -7,1 

Kővágótöttös -3 -15 7 -0,9 -4,7 2,3 

Liget 36 -40 -17 8,3 -8,4 -3,9 

Lothárd 38 11 -20 16,8 4,2 -7,3 

Lovászhetény 7 -41 -26 2,0 -12,2 -8,8 

Magyarhertelend 5 -29 -22 0,7 -4,3 -3,4 

Magyarsarlós 68 -18 -36 23,8 -5,1 -10,8 

Magyarszék 56 -29 -18 5,2 -2,6 -1,6 

Mánfa 93 13 -107 11,0 1,4 -11,3 

Martonfa 3 -21 20 1,5 -10,2 10,8 

Mecsekpölöske 36 5 -52 8,4 1,1 -11,2 

Nagykozár 262 348 306 25,9 27,3 18,9 

Nagypall 18 -18 -7 4,1 -4,0 -1,6 

Ócsárd 31 -29 -2 7,5 -6,7 -0,5 

Olasz 7 13 5 1,1 2,1 0,8 

Orfű 57 73 151 8,6 10,2 19,1 

Pécs -12849 -5170 685 -7,4 -3,2 0,4 

Pécsbagota 2 14 -32 1,9 12,6 -25,6 
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Pécsdevecser -11 -15 -6 -8,6 -12,8 -5,9 

Pécsudvard 37 70 59 6,4 11,3 8,5 

Pécsvárad 16 -32 -37 0,4 -0,8 -0,9 

Pellérd 171 224 124 10,1 12,0 5,9 

Pereked -24 -21 7 -11,4 -11,3 4,2 

Peterd 16 14 -30 7,8 6,6 -13,2 

Pogány 166 106 65 19,9 10,6 5,9 

Regenye 12 -21 -18 7,2 -12,0 -11,7 

Romonya 50 -4 63 13,2 -0,9 14,9 

Szalánta 126 37 30 12,1 3,2 2,5 

Szava -3 -4 10 -0,9 -1,2 2,9 

Szederkény 185 -23 -14 11,0 -1,2 -0,8 

Szemely 67 52 -9 18,5 12,1 -1,9 

Szentlőrinc -23 -205 -208 -0,3 -2,8 -2,9 

Szilágy 27 -20 -25 8,7 -6,0 -8,0 

Szilvás 1 1 -9 0,3 0,6 -5,0 

Szőke 25 -23 -14 18,4 -14,2 -10,1 

Szőkéd 41 8 -42 11,4 2,0 -10,3 

Tengeri -18 -7 -10 -21,9 -10,9 -17,5 

Téseny 36 0 -16 11,7 0,0 -4,7 

Túrony 1 -3 -1 0,6 -1,2 -0,4 

Újpetre 106 -6 -128 10,0 -0,5 -11,0 

Zengővárkony -21 -6 4 -4,7 -1,4 1,0 

Zók 19 23 -32 7,0 8,0 -10,4 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

5. táblázat: Népességszám-változás (%) az 1990-2011 között növekvő népességszámú 

településeken 

 

Népességszám-változás, % 

1995-2000 2000-2005 2005-2011 

Aranyosgadány 23,7 7,2 -14,2 

Baksa -0,7 7,0 -4,7 

Bicsérd 8,2 2,5 -1,7 

Birján 15,5 8,4 6,9 

Boda 4,6 -1,4 4,6 

Bogád 24,8 47,4 9,6 

Cserdi 17,3 6,5 3,3 

Cserkút 40,9 29,7 12,1 

Egerág 3,0 2,4 -3,9 

Gyód 33,3 16,7 4,5 

Hosszúhetény 6,2 0,9 3,8 

Keszü 53,6 64,6 4,6 

Kozármisleny 17,6 25,8 19,1 

Kökény 19,5 5,0 8,8 

Kővágószőlős 11,5 5,3 -7,1 

Lothárd 16,8 4,2 -7,3 
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Magyarsarlós 23,8 -5,1 -10,8 

Mánfa 11,0 1,4 -11,3 

Nagykozár 25,9 27,3 18,9 

Orfű 8,6 10,2 19,1 

Pécsudvard 6,4 11,3 8,5 

Pécsvárad 0,4 -0,8 -0,9 

Pellérd 10,1 12,0 5,9 

Pogány 19,9 10,6 5,9 

Romonya 13,2 -0,9 14,9 

Szalánta 12,1 3,2 2,5 

Szemely 18,5 12,1 -1,9 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

6. táblázat: A népességszám változásának tendenciája a növekvő, illetve csökkenő népességű 

településeken 

1990-2011 között növekvő népességű településeken 
1990-2011 között csökkenő vagy stagnáló 

népességű településeken 

2006-2011 között, 2000-2005-höz képest 2006-2011 között, 2000-2005-höz képest 

Növekszik a 

népesség, és a 

tendencia pozitív 

Növekszik a 

népesség, de a 

tendencia stagnál 

vagy negatív 

Stagnál vagy 

csökken a 

népesség, 

negatív a 

tendencia 

Csökken a 

népesség és a 

tendencia is 

Csökken a 

népesség a 

tendencia 

stagnál v. 

pozitív 

Nőtt (vagy 

stagnált) a 

népesség és a 

tendencia is 

stagnál vagy 

pozitív 

Boda Birján Aranyosgadány Husztót Abaliget Apátvarasd 

Hosszúhetény Bogád Baksa Kovácsszénája Belvárdgyula Szava 

Romonya Cserdi Bicsérd Tengeri Bosta Martonfa 

Kökény Cserkút Egerág Zók Csarnóta Kővágótöttös 

Orfű Gyód Kővágószőlős Áta Kacsóta Kisdér 

 Keszü Lothárd Bakony Kisherend Fazekasboda 

 Kozármisleny Magyarsarlós Berkesd Kovácsszénája Zengővárkony 

 Nagykozár Mánfa Bisse Liget Pereked 

 Pécsudvard Pécsvárad Bükkösd Lovászhetény Boda 

 Pellérd Szemely Csonkamindszent Magyarhertelend Olasz 

 Pogány  Ellend Magyarszék  

 Szalánta  Erzsébet Nagypall  

   Garé Ócsárd  

   Görcsöny Pécsdevecser  

   Hásságy Szőke  

   Hetvehely Túrony  

   Husztót   

   Komló   

   Mecsekpölöske   

   Pécsvárad   

   Peterd   

   Szentlőrinc   

   Szilágy   

   Szilvás   



141 

 

   Szőkéd   

   Tengeri   

   Téseny   

   Újpetre   

   Zók   

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

7. táblázat: A vizsgált térség településeinek vándorlási különbözete 1990-2011 

 

Vándorlási különbözet (fő) 

1990-2011 

Komló -3015 

Pécs -1119 

Szentlőrinc -228 

Bükkösd -177 

Hetvehely -107 

Lovászhetény -97 

Liget -91 

Kiskassa -73 

Téseny -70 

Kovácsszénája -56 

Husztót -55 

Hásságy -54 

Belvárdgyula -51 

Apátvarasd -47 

Áta -43 

Szava -39 

Garé -19 

Tengeri -19 

Fazekasboda -16 

Ellend -15 

Martonfa -13 

Szilvás -12 

Kacsóta -10 

Regenye -9 

Bisse -7 

Pécsdevecser -6 

Peterd -6 

Abaliget -4 

Berkesd -4 

Kővágótöttös -4 

Kisdér -3 

Nagypall -3 

Csarnóta -1 

Szőke -1 

Mecsekpölöske 0 

Magyarhertelend 3 

Pereked 5 

Bakonya 7 

Csonkamindszent 9 

Magyarsarlós 12 

Zók 12 

Bosta 14 

Pécsbagota 15 

Szilágy 22 

Szőkéd 22 

Zengővárkony 22 

Olasz 25 

Baksa 28 

Túrony 29 

Erzsébet 35 

Kisherend 41 

Szabadszentkirály 49 

Aranyosgadány 52 

Cserdi 55 

Lothárd 55 

Magyarszék 57 

Ócsárd 62 

Boda 68 

Újpetre 70 

Kővágószőlős 73 

Mánfa 89 

Romonya 115 

Pécsvárad 119 

Szemely 129 

Szalánta 147 

Királyegyháza 152 

Egerág 154 

Birján 158 

Bicsérd 212 

Kökény 233 

Orfű 281 
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Cserkút 293 

Hosszúhetény 301 

Gyód 311 

Pécsudvard 311 

Bogád 521 

Pogány 525 

Pellérd 531 

Szederkény 597 

Görcsöny 761 

Keszü 761 

Nagykozár 950 

Kozármisleny 2746 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

8. táblázat: A vizsgált térség településeinek vándorlási különbözete 1000 lakosra, fő 

 
Vándorlási különbözet 1000 

lakosra (fő) 1990-2011 

Husztót -1341,5 

Kovácsszénája -982,5 

Tengeri -404,3 

Lovászhetény -361,9 

Apátvarasd -350,7 

Kiskassa -285,2 

Hetvehely -256,6 

Áta -256,0 

Hásságy -217,7 

Liget -217,2 

Téseny -216,7 

Bükkösd -161,1 

Belvárdgyula -126,9 

Komló -120,5 

Szava -111,4 

Fazekasboda -78,8 

Szilvás -70,2 

Ellend -69,1 

Regenye -66,2 

Garé -64,4 

Martonfa -63,4 

Pécsdevecser -62,5 

Kacsóta -36,8 

Szentlőrinc -33,3 

Bisse -30,7 

Peterd -30,5 

Kisdér -23,6 

Kővágótöttös -12,9 

Szőke -8,0 

Pécs -7,1 

Nagypall -7,1 

Abaliget -6,8 

Csarnóta -6,7 

Berkesd -4,6 

Mecsekpölöske 0,0 

Magyarhertelend 4,8 

Bakonya 18,5 

Pereked 29,1 

Pécsvárad 29,6 

Baksa 36,4 

Olasz 39,7 

Magyarsarlós 40,4 

Zók 43,3 

Csonkamindszent 50,8 

Magyarszék 52,5 

Zengővárkony 53,1 

Kővágószőlős 57,8 

Szőkéd 60,1 

Szabadszentkirály 62,4 

Újpetre 67,8 

Szilágy 76,1 

Hosszúhetény 86,3 

Bosta 103,7 

Mánfa 105,6 

Erzsébet 116,3 

Túrony 116,5 

Szalánta 119,2 

Cserdi 146,7 

Ócsárd 153,1 

Boda 156,0 

Egerág 158,8 

Pécsbagota 161,3 

Aranyosgadány 162,0 

Királyegyháza 166,1 

Bicsérd 210,3 

Lothárd 216,5 
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Kisherend 218,1 

Romonya 236,6 

Pellérd 240,4 

Szemely 272,7 

Orfű 298,6 

Birján 309,8 

Szederkény 326,2 

Kökény 376,4 

Pécsudvard 414,1 

Pogány 449,5 

Kozármisleny 449,5 

Görcsöny 457,6 

Gyód 462,8 

Bogád 476,2 

Nagykozár 493,0 

Cserkút 516,8 

Keszü 592,7 

(KSH alapján saját szerk.)

 

9. táblázat: A vizsgált térség településeinek vándorlási különbözete (1990-2011) az 1990-es 

népességszámukhoz viszonyítva  

 

Vándorlási különbözet az 1990-

es népességszámhoz 

viszonyítva % 

Husztót -47,8 

Kovácsszénája -45,9 

Apátvarasd -29,9 

Lovászhetény -29,1 

Tengeri -24,1 

Kiskassa -20,7 

Téseny -20,0 

Hetvehely -19,5 

Liget -19,2 

Áta -18,0 

Hásságy -15,2 

Bükkösd -13,4 

Belvárdgyula -10,6 

Szava -10,3 

Komló -10,2 

Szilvás -7,1 

Fazekasboda -6,6 

Martonfa -6,0 

Ellend -5,9 

Garé -5,8 

Regenye -5,4 

Pécsdevecser -4,0 

Kacsóta -3,5 

Szentlőrinc -3,2 

Peterd -2,6 

Bisse -2,5 

Kisdér -2,2 

Kővágótőttős -1,3 

Szőke -0,7 

Csarnóta -0,7 

Pécs -0,7 

Abaliget -0,6 

Nagypall -0,6 

Berkesd -0,5 

Mecsekpölöske 0,0 

Magyarhertelend 0,5 

Bakonya 1,9 

Pereked 2,5 

Pécsvárad 3,0 

Baksa 3,8 

Olasz 3,8 

Magyarsarlós 4,3 

Zók 4,3 

Csonkamindszent 4,5 

Zengővárkony 4,7 

Magyarszék 5,2 

Szőkéd 5,8 

Kővágószőlős 6,0 

Szabadszentkirály 6,4 

Újpetre 6,6 

Szilágy 6,9 

Hosszúhetény 9,7 

Bosta 9,9 

Erzsébet 10,1 

Túrony 10,5 

Mánfa 10,9 

Szalánta 13,9 

Királyegyház 15,0 

Ócsárd 15,7 
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Boda 16,2 

Egerág 16,8 

Pécsbagota 17,0 

Aranyosgadány 17,7 

Cserdi 18,2 

Kisherend 19,6 

Lothárd 25,2 

Bicsérd 25,7 

Romonya 29,9 

Pellérd 31,4 

Szederkény 32,7 

Szemely 34,1 

Orfű 44,9 

Görcsöny 45,7 

Birján 45,8 

Kökény 53,3 

Pécsudvard 57,7 

Gyód 76,4 

Pogány 78,4 

Kozármisleny 92,4 

Bogád 93,7 

Nagykozár 102,2 

Cserkút 105,4 

Keszü 156,9 

(KSH alapján saját szerk.)

 

 
1. ábra: Az oda-és elvándorlások alakulása Pécsett, 1990-2011 

Forrás: KSH alapján saját szerk.2013 

 

10. táblázat: Népességszám-változás és vándorlási különbözet 2000-2005 és 2005-2011-ben 

  

Népességszám vált. % Vándorlási kül. % 

2000-2005 2005-2011 2000-2005 2005-2011 

Abaliget -4,8 -4,2 -0,2 -2,8 

Apátvarasd -5,8 3,9 -6,6 2,3 

Aranyosgadány 7,2 -14,2 2,3 -13,6 

Áta -9,5 -16,4 -5,9 -15,4 

Bakonya -2,5 -4,5 -1,7 -1,5 

Baksa 7,0 -4,7 6,5 -2,5 

Belvárdgyula -7,8 -2,9 -8,9 0,0 

Berkesd 3,5 -3,5 3,8 -2,8 

Bicsérd 2,5 -1,7 3,7 0,1 

Birján 8,4 6,9 11,1 4,0 

Bisse -3,2 -5,4 -2,0 -0,8 
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Boda -1,4 4,6 4,7 6,0 

Bogád 47,4 9,6 53,8 7,1 

Bosta -8,1 -1,5 -2,7 1,5 

Bükkösd -3,6 -11,9 -2,2 -9,4 

Csarnóta 0,7 0,7 -5,4 0,0 

Cserdi 6,5 3,3 7,0 -0,8 

Cserkút 29,7 12,1 31,5 13,6 

Csonkamindszent 5,9 -1,7 4,1 -3,9 

Egerág 2,4 -3,9 4,8 -3,4 

Ellend 8,8 -12,5 10,5 -13,3 

Erzsébet -2,1 -8,5 5,4 -9,1 

Fazekasboda -6,5 0,0 -4,6 4,4 

Garé -3,4 -12,5 -4,6 -8,0 

Görcsöny 6,5 -5,9 20,8 5,7 

Gyód 16,7 4,5 19,4 4,0 

Hásságy 0,0 -14,2 3,1 -13,1 

Hetvehely -10,8 -12,9 -9,9 -11,5 

Hosszúhetény 0,9 3,8 4,3 4,4 

Husztót -10,0 -34,9 0,0 -39,7 

Kacsóta -4,8 -2,9 3,4 1,4 

Keszü 64,6 4,6 69,8 2,7 

Királyegyháza 0,0 -11,1 -0,9 -2,2 

Kisdér -15,5 1,6 20,3 -16,8 

Kisherend -6,7 -3,6 3,3 8,2 

Kiskassa -9,3 -5,9 -8,0 -2,9 

Komló -3,4 -6,3 -2,2 -3,4 

Kovácsszénája -21,6 -1,7 -17,6 0,0 

Kozármisleny 25,8 19,1 27,2 14,3 

Kökény 5,0 8,8 7,9 9,5 

Kővágószőlős 5,3 -7,1 5,9 -7,1 

Kővágótöttös -4,7 2,3 -3,4 3,6 

Liget -8,4 -3,9 -12,8 -6,2 

Lothárd 4,2 -7,3 8,7 -0,7 

Lovászhetény -12,2 -8,8 -13,4 -7,8 

Magyarhertelend -4,3 -3,4 -0,1 -1,1 

Magyarsarlós -5,1 -10,8 -8,8 -8,4 

Magyarszék -2,6 -1,6 -0,4 -0,5 

Mánfa 1,4 -11,3 3,7 -9,2 

Martonfa -10,2 10,8 -2,9 4,3 

Mecsekpölöske 1,1 -11,2 2,0 -8,0 

Nagykozár 27,3 18,9 29,1 18,2 

Nagypall -4,0 -1,6 -0,7 -1,2 

Ócsárd -6,7 -0,5 -3,7 0,2 

Olasz 2,1 0,8 4,6 -1,1 

Orfű 10,2 19,1 6,4 17,5 
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Pécsbagota 12,6 -25,6 13,5 -20,0 

Pécsdevecser -12,8 -5,9 3,4 18,6 

Pécsudvard 11,3 8,5 15,4 12,0 

Pécsvárad -0,8 -0,9 2,1 -0,1 

Pellérd 12,0 5,9 15,9 5,2 

Pereked -11,3 4,2 -8,1 2,4 

Peterd 6,6 -13,2 8,0 -1,8 

Pogány 10,6 5,9 14,4 6,1 

Regenye -12,0 -11,7 -1,7 -5,2 

Romonya -0,9 14,9 5,6 13,7 

Szalánta 3,2 2,5 8,6 1,7 

Szava -1,2 2,9 1,7 5,0 

Szederkény -1,2 -0,8 9,0 7,5 

Szemely 12,1 -1,9 12,3 -1,5 

Szentlőrinc -2,8 -2,9 -2,4 -2,3 

Szilágy -6,0 -8,0 1,2 -0,2 

Szilvás 0,6 -5,0 -2,8 -1,7 

Szőke -14,2 -10,1 -12,3 -12,2 

Szőkéd 2,0 -10,3 7,3 -9,3 

Tengeri -10,9 -17,5 -15,6 -10,5 

Téseny 0,0 -4,7 -9,7 -5,6 

Túrony -1,2 -0,4 2,4 3,6 

Újpetre -0,5 -11,0 0,2 -5,0 

Zengővárkony -1,4 1,0 1,7 4,1 

Zók 8,0 -10,4 11,2 -8,7 

Pécs -3,2 0,4 -3194 1270 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

 

11. táblázat:A vizsgált térség településeinek vándorlási különbözete a népességszám-változás 

tendenciája alapján (1990-2011) 

Népességszám alakulása 1990-2011 

között 

Vándorlási különbözet, fő Vándorlási különbözet, % 

2000-2005 2006-2011 2000-2005 2006-2011 

Növekszik a népesség, és a tendencia 

pozitív 

 

 

Boda 20 25 4,7 6,0 

Hosszúhetény 144 149 4,3 4,4 

Romonya 24 58 5,6 13,7 

Kökény 43 54 7,9 9,5 

Orfű 46 138 6,4 17,5 

Növekszik a népesség, de a tendencia 

negatív/stagnál  

Aranyosgadány 8 -51 2,3 -13,6 

Baksa 49 -20 6,5 -2,5 

Bicsérd 37 1 3,7 0,1 

Birján 49 19 11,1 4,0 
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Bogád 364 71 53,8 7,1 

Cserdi 24 -3 7,0 -0,8 

Cserkút 123 69 31,5 13,6 

Egerág 47 -34 4,8 -3,4 

Gyód 107 26 19,4 4,0 

Keszü 521 33 69,8 2,7 

Kozármisleny 1110 732 27,2 14,3 

Kővágószőlős 76 -97 5,9 -7,1 

Lothárd 23 -2 8,7 -0,7 

Magyarsarlós -31 -28 -8,8 -8,4 

Mánfa 35 -87 3,7 -9,2 

Nagykozár 370 295 29,1 18,2 

Pécsudvard 96 83 15,4 12,0 

Pécsvárad 84 -4 2,1 -0,1 

Pellérd 295 109 15,9 5,2 

Pogány 144 67 14,4 6,1 

Szalánta 100 20 8,6 1,7 

Szemely 53 -7 12,3 -1,5 

Csökkent a népesség, de a tendencia 

stagnál vagy pozitív  

Abaliget -1 -17 -0,2 -2,8 

Apátvarasd -9 3 -6,6 2,3 

Belvárdgyula -40 0 -8,9 0,0 

Boda 20 25 4,7 6,0 

Bosta -4 2 -2,7 1,5 

Csarnóta -8 0 -5,4 0,0 

Fazekasboda -10 9 -4,6 4,4 

Kacsóta 10 4 3,4 1,4 

Kisdér -9 -23 -0,9 -2,2 

Kisherend 7 16 3,3 8,2 

Kovácsszénája -13 0 -17,6 0,0 

Kővágótöttös -11 11 -3,4 3,6 

Liget -61 -27 -12,8 -6,2 

Lovászhetény -45 -23 -13,4 -7,8 

Magyarhertelend -1 -7 -0,1 -1,1 

Magyarszék -4 -6 -0,4 -0,5 

Martonfa -6 8 -2,9 4,3 

Nagypall -3 -5 -0,7 -1,2 

Ócsárd -16 1 -3,7 0,2 

Olasz 28 -7 4,6 -1,1 

Pécsdevecser 4 19 3,4 18,6 

Pereked  -15 4 -8,1 2,4 

Szava 100 20 1,7 5,0 

Szőke -5 -3 -12,3 -12,2 

Túrony 6 9 2,4 3,6 

Zengővárkony 7 17 1,7 4,1 

(KSH alapján saját szerk.) 
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12. táblázat: A Pécs környéki növekvő népességszámú települések vándorlási adatai (1990-2011) 

Nőtt a népességszám Vándorlási kül. % Pécsről érk. az összes érk. képest % 

Pécsvárad 3 34,79 

Baksa 3,8 36,99 

Magyarsarlós 4,3 69,21 

Kővágószőlős 6 53,51 

Hosszúhetény 9,7 50,47 

Mánfa 10,9 33,17 

Szalánta 13,9 60,5 

Boda 16,2 59,4 

Egerág 16,8 54,6 

Aranyosgadány 17,7 55,8 

Cserdi 18,2 27,7 

Lothárd 25,2 65,6 

Bicsérd 25,7 56,8 

Romonya 29,9 59,2 

Pellérd 31,4 66,9 

Szemely 34,1 64,8 

Orfű 44,9 62,2 

Birján 45,8 64,4 

Kökény 53,3 75,0 

Pécsudvard 57,7 71,4 

Gyód 76,4 73,3 

Pogány 78,4 76,8 

Kozármisleny 92,4 68,5 

Bogád 93,7 70,3 

Nagykozár 102,2 74,3 

Cserkút 105,4 68,0 

Keszü 156,9 77,9 

(KSH alapján saját szerk.) 
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A VÁNDORLÁS IRÁNYÁRA VONATKOZÓ ADATOK RENDSZEREZÉSE, 

ÖSSZEGZÉSE KOZÁRMISLENY PÉLDÁJÁN 

 

1,Rendszerezés első lépése: 

13. táblázat: Kozármislenyre költözők száma a küldő települések alapján, összesítve az 1990-

2010 közötti adatokat (KSH alapján saját szerk.) 

 

Település (és statisztikai 

azonosító) 

Beköltözők 

száma 

Kozármislenybe 

(fő) 

Aggtelek (0936) 1 

Alsószentmárton (3327) 1 

Ásotthalom (1033) 1 

Bácsalmás (1071) 1 

Balatonfenyves (2072) 1 

Balatonkeresztúr (0737) 1 

Balatonmáriafürdő (1456) 1 

Báta (1171) 1 

Berhida (3312) 1 

Berzence (3011) 1 

Biatorbágy (0889) 1 

Bogádmindszent (2189) 1 

Bolhó (1812) 1 

Borjád (0672) 1 

Borota (1932) 1 

Böhönye (2653) 1 

Budaörs (2327) 1 

Bük (0243) 1 

Cece (1315) 1 

Cikó (1928) 1 

Csákvár (2000) 1 

Császártöltés (1047) 1 

Csátalja (2647) 1 

Cserdi (2608) 1 

Csertő (1385) 1 

Csömödér (2936) 1 

Dalmand (2923) 1 

Diósd (2401) 1 

Diósviszló (3237) 1 

Dunakeszi (1861) 1 

Dunapataj (0786) 1 

Dunaszekcső (0918) 1 

Dunavecse (0761) 1 

Esztergom (2513) 1 

Felsőzsolca (0284) 1 

Szirmabesenyő (0949) 1 

Sződliget (2886) 1 

Szőlősgyörök (1110) 1 

Tahitótfalu (3196) 1 

Tékes (2770) 1 

Tésenfa (3274) 1 

Tinnye (0710) 1 

Tolnanémedi (1103) 1 

Törökkoppány (2009) 1 

Tura (0959) 1 

Vajta (0245) 1 

Vasvár (0469) 1 

Vejti (1851) 1 

Vékény (2440) 1 

Zalaszabar (2294) 1 

Zengővárkony (1584) 1 

Fülöpszállás (1405) 1 

Gerényes (1334) 1 

Göd (2364) 1 

Gödre (3323) 1 

Görcsönydoboka (0963) 1 

Görgeteg (1459) 1 

Gutorfölde (0209) 1 

Gyál (2562) 1 

Gyöngyfa (2840) 1 

Gyöngyös (0523) 1 

Gyöngyösmellék (2266) 1 

Hatvan (2230) 1 

Hegyhátmaróc (3095) 1 

Heves (1452) 1 

Hirics (0328) 1 

Inárcs (3210) 1 

Ipacsfa (2994) 1 

Iregszemcse (0470) 1 

Istvándi (2133) 1 

Jágónak (0932) 1 

Jánkmajtis (0784) 1 
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Jászdózsa (1797) 1 

Jászfényszaru (2333) 1 

Kacsóta (0429) 1 

Kálmáncsa (0610) 1 

Karád (0526) 1 

Kaskantyú (3060) 1 

Kékesd (1680) 1 

Kéthely (1117) 1 

Kiskőrös (0934) 1 

Kiskunfélegyháza (2029) 1 

Kiskunlacháza (1081) 1 

Kovácshida (2422) 1 

Kölesd (1046) 1 

Kölked (1789) 1 

Kulcs (3420) 1 

Magyarhertelend (0543) 1 

Marcali (1850) 1 

Mélykút (1601) 1 

Mezőkeresztes (1132) 1 

Mezőkövesd (1943) 1 

Molvány (2952) 1 

Monostorapáti (2404) 1 

Nagybajom (2165) 1 

Nagylózs (3293) 1 

Nagyszokoly (1370) 1 

Nagyváty (1419) 1 

Nemesvámos (0219) 1 

Óbánya (1264) 1 

Ófalu (1964) 1 

Őcsény (0896) 1 

Pánd (2224) 1 

Pázmándfalu (1271) 1 

Pécsdevecser (1538) 1 

Pincehely (1958) 1 

Pogányszentpéter (2755) 1 

Regenye (2529) 1 

Rém (2631) 1 

Salgótarján (2578) 1 

Sántos (3112) 1 

Simontornya (2078) 1 

Somogyjád (2896) 1 

Sopronhorpács (2909) 1 

Szabadszentkirály (1507) 1 

Szada (2145) 1 

Szakadát (1531) 1 

Szalatnak (0900) 1 

Szentgotthárd (3158) 1 

Szentkatalin (0980) 1 

Szentlászló (1635) 1 

Szerencs (3073) 1 

Szigetszentmiklós (2895) 1 

Babarc (0540) 2 

Balatonalmádi (0583) 2 

Bár (2437) 2 

Basal (1549) 2 

Bikal (0489) 2 

Bogdása (1069) 2 

Bonyhádvarasd (1481) 2 

Botykapeterd (1336) 2 

Csorna (0403) 2 

Dávod (1053) 2 

Drávaszerdahely (3003) 2 

Dunatetétlen (1476) 2 

Felsőszentmárton (0881) 2 

Garé (0756) 2 

Gödöllő (3255) 2 

Győrújbarát (0748) 2 

Hajdúnánás (2240) 2 

Hegyszentmárton (2102) 2 

Hidas (0679) 2 

Hobol (3393) 2 

Hódmezővásárhely (0831) 2 

Jászapáti (2220) 2 

Kaposszekcső (1896) 2 

Karcag (0492) 2 

Katádfa (0696) 2 

Kétújfalu (0857) 2 

Kishajmás (0683) 2 

Kiskunmajsa (2439) 2 

Komoró (2714) 2 

Köblény (2524) 2 

Kunszentmárton (3250) 2 

Magyaregregy (2975) 2 

Magyarsarlós (2706) 2 

Majs (2786) 2 

Makád (0439) 2 

Martonfa (0222) 2 

Miháld (2752) 2 

Mosonmagyaróvár (0478) 2 

Nagybudmér (0398) 2 

Orosháza (2306) 2 

Ozora (0566) 2 
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Palkonya (0715) 2 

Pannonhalma (2430) 2 

Pusztavám (1777) 2 

Rábatamási (1542) 2 

Szörény (0552) 2 

Tata (2012) 2 

Tiszaföldvár (1381) 2 

Veszprém (1176) 2 

Zalakaros (1178) 2 

Vác (2493) 3 

Varsád (0663) 3 

Vaskút (2834) 3 

Babarcszőlős (0966) 3 

Balatonszárszó (2490) 3 

Békéscsaba (1520) 3 

Csanádpalota (0537) 3 

Debrecen (1513) 3 

Dunaújváros (0311) 3 

Ercsi (2360) 3 

Erzsébet (1349) 3 

Felsőszentiván (0295) 3 

Gyula (0503) 3 

Hásságy (2788) 3 

Igal (1119) 3 

Kátoly (1913) 3 

Kisjakabfalva (1284) 3 

Kiskunhalas (3243) 3 

Kisszállás (2815) 3 

Kocsola (2243) 3 

Körmend (1353) 3 

Kunfehértó (2902) 3 

Letenye (1212) 3 

Magyarszék (2260) 3 

Mánfa (3392) 3 

Máriakéménd (1448) 3 

Mecseknádasd (1344) 3 

Nádudvar (2810) 3 

Nagykamarás (0424) 3 

Nyíregyháza (1720) 3 

Pálfa (0937) 3 

Palotabozsok (1013) 3 

Pécsbagota (2151) 3 

Peterd (3242) 3 

Pilis (0982) 3 

Sósvertike (3171) 3 

Szajk (0847) 3 

Székelyszabar (1677) 3 

Szellő (1698) 3 

Szolnok (2785) 3 

Szombathely (0300) 3 

Szulimán (1540) 3 

Tápiószentmárton (1457) 3 

Tataháza (1454) 3 

Téseny (2097) 3 

Aranyosgadány (0688) 4 

Balatonlelle (3386) 4 

Bátaszék (0886) 4 

Berkesd (1646) 4 

Boda (2089) 4 

Eger (2049) 4 

Hőgyész (2605) 4 

Kalocsa (0644) 4 

Kistótfalu (1074) 4 

Kisújszállás (2591) 4 

Kunhegyes (2256) 4 

Liptód (1003) 4 

Mecsekpölöske (1140) 4 

Mezőberény (1962) 4 

Nagyatád (1794) 4 

Okorág (2068) 4 

Pomáz (0637) 4 

Rádfalva (1151) 4 

Romonya (2485) 4 

Sumony (0254) 4 

Szécsény (0662) 4 

Szentdénes (3200) 4 

Szentes (1445) 4 

Szulok (1098) 4 

Tapolca (2943) 4 

Tázlár (2499) 4 

Vonyarcvashegy (1291) 4 

Abaliget (1254) 5 

Abaújkér (2671) 5 

Baksa (0397) 5 

Balassagyarmat (1365) 5 

Balatonberény (2737) 5 

Baracska (0858) 5 

Bisse (2492) 5 

Drávafok (1741) 5 

Drávaszabolcs (2860) 5 

Dunafalva (1256) 5 

Erdősmecske (1870) 5 
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Hajdúböszörmény (0304) 5 

Hévíz (0381) 5 

Himesháza (2793) 5 

Nagynyárád (1465) 5 

Orfű (1173) 5 

Somogyhárságy (2914) 5 

Sopron (0851) 5 

Szilvás (2471) 5 

Tornyiszentmiklós (3263) 5 

Versend (1972) 5 

Balatonboglár (3385) 6 

Bánfa (0760) 6 

Királyegyháza (2055) 6 

Kővágótöttös (0699) 6 

Máza (3375) 6 

Ócsárd (0378) 6 

Pogány (1724) 6 

Tolna (2527) 6 

Beremend (3192) 7 

Bicsérd (1331) 7 

Dinnyeberki (1195) 7 

Döbrököz (0256) 7 

Gerde (1275) 7 

Keszthely (1842) 7 

Kisvaszar (0954) 7 

Kovácsszénája (1451) 7 

Pilisszentlászló (0845) 7 

Somberek (2347) 7 

Bonyhád (0649) 8 

Kecskemét (2668) 8 

Kisnyárád (3321) 8 

Lippó (2297) 8 

Miskolc (3045) 8 

Paks (0486) 8 

Pápa (3194) 8 

Sásd (3216) 8 

Szalánta (2225) 8 

Szászvár (3376) 8 

Szebény (0301) 8 

Csányoszró (1990) 9 

Geresdlak (0285) 9 

Kökény (0354) 9 

Lovászhetény (2462) 9 

Tatabánya (1815) 9 

Vajszló (2853) 9 

Belvárdgyula (1900) 10 

Keszü (0383) 10 

Kisherend (1697) 10 

Kővágószőlős (1553) 10 

Lánycsók (3333) 10 

Rinyabesenyő (0507) 10 

Tamási (2456) 10 

Nagykanizsa (3093) 11 

Zalaegerszeg (3205) 11 

Gyód (1831) 12 

Kiskassa (1991) 12 

Mágocs (0681) 12 

Magyarbóly (2517) 12 

Nagykozár (1094) 12 

Véménd (2027) 12 

Bogád (3215) 13 

Olasz (1855) 13 

Pellérd (1611) 13 

Szeged (3336) 13 

Székesfehérvár (1482) 13 

Szőkéd (0769) 14 

Vokány (0589) 15 

Dombóvár (0768) 15 

Áta (2858) 16 

Hosszúhetény (3083) 16 

Villány (2802) 16 

Darány (3135) 18 

Baja (0352) 19 

Görcsöny (3043) 19 

Győr (2558) 19 

Harkány (2152) 20 

Bóly (3315) 21 

Sellye (2874) 21 

Lothárd (3138) 23 

Barcs (3279) 24 

Pécsvárad (1082) 24 

Birján (0513) 25 

Szekszárd (2276) 26 

Szentlőrinc (1586) 26 

Szigetvár (2657) 28 

Kaposvár (2047) 36 

Szemely (0930) 37 

Újpetre (0606) 37 

Mohács (2395) 50 

Szederkény (0560) 50 

Pécsudvard (2109) 57 

Egerág (2891) 71 
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Siklós (0551) 75 

Budapest 138 

Komló (2640) 145 

Pécs (1941) 4704 

 

 

A MIGRÁCIÓ IRÁNYÁRA VONATKOZÓ ADATOK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEGZÉSE 

KOZÁRMISLENY PÉLDÁJÁN 

 

2, Rendszerezés második lépése: 

14. táblázat: Kozármislenyre költözők száma a küldő települések alapján, csoportokba sorolva 

(KSH alapján saját szerk.) 

 

KOZÁRMISLENYRE 

ÖSSZESEN  (fő) 

1. csoport Pécsről 4704 

2. csoport Budapestről 138 

3. cs. vizsgálati terület 

valamely településéről  818 

4.vizsgálati területen kívüli 

településről 1205 

RÉSZLETES ADATOK   

Település (és statisztikai 

azonosító) 
Fő 

Csop. 

(1-4) 

Pécs (1941) 4704 1 

Budapest 138 2 

Cserdi (2608) 1 3 

Kacsóta (0429) 1 3 

Magyarhertelend (0543) 1 3 

Pécsdevecser (1538) 1 3 

Regenye (2529) 1 3 

Szabadszentkirály (1507) 1 3 

Zengővárkony (1584) 1 3 

Garé (0756) 2 3 

Magyarsarlós (2706) 2 3 

Martonfa (0222) 2 3 

Erzsébet (1349) 3 3 

Hásságy (2788) 3 3 

Magyarszék (2260) 3 3 

Mánfa (3392) 3 3 

Pécsbagota (2151) 3 3 

Peterd (3242) 3 3 

Téseny (2097) 3 3 

Aranyosgadány (0688) 4 3 

Berkesd (1646) 4 3 

Boda (2089) 4 3 

Mecsekpölöske (1140) 4 3 

Romonya (2485) 4 3 

Abaliget (1254) 5 3 

Baksa (0397) 5 3 

Bisse (2492) 5 3 

Orfű (1173) 5 3 

Szilvás (2471) 5 3 

Királyegyháza (2055) 6 3 

Kővágótöttös (0699) 6 3 

Ócsárd (0378) 6 3 

Pogány (1724) 6 3 

Bicsérd (1331) 7 3 

Kovácsszénája (1451) 7 3 

Szalánta (2225) 8 3 

Kökény (0354) 9 3 

Lovászhetény (2462) 9 3 

Belvárdgyula (1900) 10 3 

Keszü (0383) 10 3 

Kisherend (1697) 10 3 

Kővágószőlős (1553) 10 3 

Gyód (1831) 12 3 

Kiskassa (1991) 12 3 

Nagykozár (1094) 12 3 

Bogád (3215) 13 3 

Olasz (1855) 13 3 

Pellérd (1611) 13 3 

Szőkéd (0769) 14 3 

Áta (2858) 16 3 

Hosszúhetény (3083) 16 3 

Görcsöny (3043) 19 3 

Lothárd (3138) 23 3 

Pécsvárad (1082) 24 3 

Birján (0513) 25 3 
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Szentlőrinc (1586) 26 3 

Szemely (0930) 37 3 

Újpetre (0606) 37 3 

Szederkény (0560) 50 3 

Pécsudvard (2109) 57 3 

Egerág (2891) 71 3 

Komló (2640) 145 3 

Aggtelek (0936) 1 4 

Alsószentmárton (3327) 1 4 

Ásotthalom (1033) 1 4 

Bácsalmás (1071) 1 4 

Balatonfenyves (2072) 1 4 

Balatonkeresztúr (0737) 1 4 

Balatonmáriafürdő (1456) 1 4 

Báta (1171) 1 4 

Berhida (3312) 1 4 

Berzence (3011) 1 4 

Biatorbágy (0889) 1 4 

Bogádmindszent (2189) 1 4 

Bolhó (1812) 1 4 

Borjád (0672) 1 4 

Borota (1932) 1 4 

Böhönye (2653) 1 4 

Budaörs (2327) 1 4 

Bük (0243) 1 4 

Cece (1315) 1 4 

Cikó (1928) 1 4 

Csákvár (2000) 1 4 

Császártöltés (1047) 1 4 

Csátalja (2647) 1 4 

Csertő (1385) 1 4 

Csömödér (2936) 1 4 

Dalmand (2923) 1 4 

Diósd (2401) 1 4 

Diósviszló (3237) 1 4 

Dunakeszi (1861) 1 4 

Dunapataj (0786) 1 4 

Dunaszekcső (0918) 1 4 

Dunavecse (0761) 1 4 

Esztergom (2513) 1 4 

Felsőzsolca (0284) 1 4 

Fülöpszállás (1405) 1 4 

Gerényes (1334) 1 4 

Göd (2364) 1 4 

Gödre (3323) 1 4 

Görcsönydoboka (0963) 1 4 

Görgeteg (1459) 1 4 

Gutorfölde (0209) 1 4 

Gyál (2562) 1 4 

Gyöngyfa (2840) 1 4 

Gyöngyös (0523) 1 4 

Gyöngyösmellék (2266) 1 4 

Hatvan (2230) 1 4 

Hegyhátmaróc (3095) 1 4 

Heves (1452) 1 4 

Hirics (0328) 1 4 

Inárcs (3210) 1 4 

Ipacsfa (2994) 1 4 

Iregszemcse (0470) 1 4 

Istvándi (2133) 1 4 

Jágónak (0932) 1 4 

Jánkmajtis (0784) 1 4 

Jászdózsa (1797) 1 4 

Jászfényszaru (2333) 1 4 

Kálmáncsa (0610) 1 4 

Karád (0526) 1 4 

Kaskantyú (3060) 1 4 

Kékesd (1680) 1 4 

Kéthely (1117) 1 4 

Kiskőrös (0934) 1 4 

Kiskunfélegyháza (2029) 1 4 

Kiskunlacháza (1081) 1 4 

Kovácshida (2422) 1 4 

Kölesd (1046) 1 4 

Kölked (1789) 1 4 

Kulcs (3420) 1 4 

Marcali (1850) 1 4 

Mélykút (1601) 1 4 

Mezőkeresztes (1132) 1 4 

Mezőkövesd (1943) 1 4 

Molvány (2952) 1 4 

Monostorapáti (2404) 1 4 

Nagybajom (2165) 1 4 

Nagylózs (3293) 1 4 

Nagyszokoly (1370) 1 4 

Nagyváty (1419) 1 4 

Nemesvámos (0219) 1 4 

Óbánya (1264) 1 4 

Ófalu (1964) 1 4 

Őcsény (0896) 1 4 

Pánd (2224) 1 4 

Pázmándfalu (1271) 1 4 
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Pincehely (1958) 1 4 

Pogányszentpéter (2755) 1 4 

Rém (2631) 1 4 

Salgótarján (2578) 1 4 

Sántos (3112) 1 4 

Simontornya (2078) 1 4 

Somogyjád (2896) 1 4 

Sopronhorpács (2909) 1 4 

Szada (2145) 1 4 

Szakadát (1531) 1 4 

Szalatnak (0900) 1 4 

Szentgotthárd (3158) 1 4 

Szentkatalin (0980) 1 4 

Szentlászló (1635) 1 4 

Szerencs (3073) 1 4 

Szigetszentmiklós (2895) 1 4 

Szirmabesenyő (0949) 1 4 

Sződliget (2886) 1 4 

Szőlősgyörök (1110) 1 4 

Tahitótfalu (3196) 1 4 

Tékes (2770) 1 4 

Tésenfa (3274) 1 4 

Tinnye (0710) 1 4 

Tolnanémedi (1103) 1 4 

Törökkoppány (2009) 1 4 

Tura (0959) 1 4 

Vajta (0245) 1 4 

Vasvár (0469) 1 4 

Vejti (1851) 1 4 

Vékény (2440) 1 4 

Zalaszabar (2294) 1 4 

Babarc (0540) 2 4 

Balatonalmádi (0583) 2 4 

Bár (2437) 2 4 

Basal (1549) 2 4 

Bikal (0489) 2 4 

Bogdása (1069) 2 4 

Bonyhádvarasd (1481) 2 4 

Botykapeterd (1336) 2 4 

Csorna (0403) 2 4 

Dávod (1053) 2 4 

Drávaszerdahely (3003) 2 4 

Dunatetétlen (1476) 2 4 

Felsőszentmárton (0881) 2 4 

Gödöllő (3255) 2 4 

Győrújbarát (0748) 2 4 

Hajdúnánás (2240) 2 4 

Hegyszentmárton (2102) 2 4 

Hidas (0679) 2 4 

Hobol (3393) 2 4 

Hódmezővásárhely (0831) 2 4 

Jászapáti (2220) 2 4 

Kaposszekcső (1896) 2 4 

Karcag (0492) 2 4 

Katádfa (0696) 2 4 

Kétújfalu (0857) 2 4 

Kishajmás (0683) 2 4 

Kiskunmajsa (2439) 2 4 

Komoró (2714) 2 4 

Köblény (2524) 2 4 

Kunszentmárton (3250) 2 4 

Magyaregregy (2975) 2 4 

Majs (2786) 2 4 

Makád (0439) 2 4 

Miháld (2752) 2 4 

Mosonmagyaróvár (0478) 2 4 

Nagybudmér (0398) 2 4 

Orosháza (2306) 2 4 

Ozora (0566) 2 4 

Palkonya (0715) 2 4 

Pannonhalma (2430) 2 4 

Pusztavám (1777) 2 4 

Rábatamási (1542) 2 4 

Szörény (0552) 2 4 

Tata (2012) 2 4 

Tiszaföldvár (1381) 2 4 

Veszprém (1176) 2 4 

Zalakaros (1178) 2 4 

Babarcszőlős (0966) 3 4 

Balatonszárszó (2490) 3 4 

Békéscsaba (1520) 3 4 

Csanádpalota (0537) 3 4 

Debrecen (1513) 3 4 

Dunaújváros (0311) 3 4 

Ercsi (2360) 3 4 

Felsőszentiván (0295) 3 4 

Gyula (0503) 3 4 

Igal (1119) 3 4 

Kátoly (1913) 3 4 

Kisjakabfalva (1284) 3 4 

Kiskunhalas (3243) 3 4 

Kisszállás (2815) 3 4 
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Kocsola (2243) 3 4 

Körmend (1353) 3 4 

Kunfehértó (2902) 3 4 

Letenye (1212) 3 4 

Máriakéménd (1448) 3 4 

Mecseknádasd (1344) 3 4 

Nádudvar (2810) 3 4 

Nagykamarás (0424) 3 4 

Nyíregyháza (1720) 3 4 

Pálfa (0937) 3 4 

Palotabozsok (1013) 3 4 

Pilis (0982) 3 4 

Sósvertike (3171) 3 4 

Szajk (0847) 3 4 

Székelyszabar (1677) 3 4 

Szellő (1698) 3 4 

Szolnok (2785) 3 4 

Szombathely (0300) 3 4 

Szulimán (1540) 3 4 

Tápiószentmárton (1457) 3 4 

Tataháza (1454) 3 4 

Vác (2493) 3 4 

Varsád (0663) 3 4 

Vaskút (2834) 3 4 

Balatonlelle (3386) 4 4 

Bátaszék (0886) 4 4 

Eger (2049) 4 4 

Hőgyész (2605) 4 4 

Kalocsa (0644) 4 4 

Kistótfalu (1074) 4 4 

Kisújszállás (2591) 4 4 

Kunhegyes (2256) 4 4 

Liptód (1003) 4 4 

Mezőberény (1962) 4 4 

Nagyatád (1794) 4 4 

Okorág (2068) 4 4 

Pomáz (0637) 4 4 

Rádfalva (1151) 4 4 

Sumony (0254) 4 4 

Szécsény (0662) 4 4 

Szentdénes (3200) 4 4 

Szentes (1445) 4 4 

Szulok (1098) 4 4 

Tapolca (2943) 4 4 

Tázlár (2499) 4 4 

Vonyarcvashegy (1291) 4 4 

Abaújkér (2671) 5 4 

Balassagyarmat (1365) 5 4 

Balatonberény (2737) 5 4 

Baracska (0858) 5 4 

Drávafok (1741) 5 4 

Drávaszabolcs (2860) 5 4 

Dunafalva (1256) 5 4 

Erdősmecske (1870) 5 4 

Hajdúböszörmény (0304) 5 4 

Hévíz (0381) 5 4 

Himesháza (2793) 5 4 

Nagynyárád (1465) 5 4 

Somogyhárságy (2914) 5 4 

Sopron (0851) 5 4 

Tornyiszentmiklós (3263) 5 4 

Versend (1972) 5 4 

Balatonboglár (3385) 6 4 

Bánfa (0760) 6 4 

Máza (3375) 6 4 

Tolna (2527) 6 4 

Beremend (3192) 7 4 

Dinnyeberki (1195) 7 4 

Döbrököz (0256) 7 4 

Gerde (1275) 7 4 

Keszthely (1842) 7 4 

Kisvaszar (0954) 7 4 

Pilisszentlászló (0845) 7 4 

Somberek (2347) 7 4 

Bonyhád (0649) 8 4 

Kecskemét (2668) 8 4 

Kisnyárád (3321) 8 4 

Lippó (2297) 8 4 

Miskolc (3045) 8 4 

Paks (0486) 8 4 

Pápa (3194) 8 4 

Sásd (3216) 8 4 

Szászvár (3376) 8 4 

Szebény (0301) 8 4 

Csányoszró (1990) 9 4 

Geresdlak (0285) 9 4 

Tatabánya (1815) 9 4 

Vajszló (2853) 9 4 

Lánycsók (3333) 10 4 

Rinyabesenyő (0507) 10 4 

Tamási (2456) 10 4 

Nagykanizsa (3093) 11 4 
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Zalaegerszeg (3205) 11 4 

Mágocs (0681) 12 4 

Magyarbóly (2517) 12 4 

Véménd (2027) 12 4 

Szeged (3336) 13 4 

Székesfehérvár (1482) 13 4 

Dombóvár (0768) 15 4 

Vokány (0589) 15 4 

Villány (2802) 16 4 

Darány (3135) 18 4 

Baja (0352) 19 4 

Győr (2558) 19 4 

Harkány (2152) 20 4 

Bóly (3315) 21 4 

Sellye (2874) 21 4 

Barcs (3279) 24 4 

Szekszárd (2276) 26 4 

Szigetvár (2657) 28 4 

Kaposvár (2047) 36 4 

Mohács (2395) 50 4 

Siklós (0551) 75 4 

   

(KSH alapján saját szerk. 2013) 
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15. táblázat: Pécsről érkezők száma éves szinten a szuburbán településeken (1998-2011)  

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 összesen 

Bicsérd 45 53 25 28 25 45 38 49 59 54 25 31 38 31 546 

Birján 17 30 17 10 18 10 20 21 33 4 28 28 9 12 257 

Bogád 57 58 101 91 100 91 71 82 80 109 84 54 43 74 1095 

Cserkút 20 30 25 11 40 39 28 26 32 39 17 28 19 30 384 

Gyód 41 39 32 50 40 29 27 41 40 50 46 32 27 33 527 

Keszü 19 91 93 139 124 112 98 72 82 98 61 46 53 71 1159 

Kozármisleny 178 208 203 189 217 358 401 304 348 418 241 243 230 192 3730 

Kökény 48 48 29 28 36 28 18 38 45 46 30 24 45 39 502 

Lothárd 17 7 18 8 15 10 8 17 14 11 5 7 3 11 151 

Nagykozár 70 61 72 63 141 109 91 153 120 140 116 104 70 105 1415 

Orfű 33 57 26 34 55 44 32 48 44 76 56 51 59 36 651 

Pécsudvard 38 23 24 38 29 47 37 24 54 40 52 39 23 36 504 

Pellérd 81 103 121 106 149 124 125 101 81 120 99 119 90 135 1554 

Pogány 60 66 51 47 81 52 54 53 53 50 37 79 39 66 788 

Romonya 32 26 10 5 10 10 15 14 10 29 32 24 10 29 256 

Hosszúhetény 74 81 124 107 76 96 102 70 100 103 52 86 48 133 1252 



159 

 

16. táblázat: Vándorlási különbözet éves változása a szuburbán településeken (1998-2011) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bicsérd 46 29 8 -8 -3 30 12 -2 41 4 -22 -2 -12 -8 

Birján 17 -5 6 7 5 8 5 26 25 -17 1 18 -6 -2 

Bogád 6 53 80 75 80 43 25 61 29 36 -1 9 -17 15 

Cserkút 6 32 16 2 35 26 32 12 11 25 11 12 -6 16 

Gyód 24 32 16 43 21 14 2 11 12 19 19 -5 -23 4 

Keszü 23 76 67 130 138 79 71 36 47 15 17 10 -39 -17 

Kozármisleny 86 70 116 89 71 266 327 241 218 264 88 99 42 21 

Kökény 33 37 10 11 12 10 -2 2 14 20 30 24 45 20 

Lothárd 12 9 6 5 3 -1 1 9 8 -4 -3 -9 -3 9 

Nagykozár 26 24 42 9 101 76 16 126 50 73 77 30 29 36 

Orfű -8 29 -21 4 28 7 7 21 9 29 28 10 45 17 

Pécsudvard 20 19 12 15 11 21 24 13 27 -18 50 24 -1 1 

Pellérd 3 60 74 51 71 31 72 -4 -6 4 25 46 17 23 

Pogány 14 23 22 27 60 14 12 9 9 -1 -5 18 19 27 

Hosszúhetény 19 31 -42 56 18 4 8 13 8 -1 88 28 3 21   -2 60 -5 17 -19 98 

Romonya 9 22 3 -5 14 7 4 1 -1 11 26 4 0 18 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 
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2. ábra Háztartásoknak nyújtott lakáscélú hitelek szerződéses összege (országos adat)  

(Forrás: OC lakáspiaci monitor 2012/II.) 

 

17. táblázat: Lakásállomány változás a szuburbán településeken, 1990-2011  

 
Lakásállomány- változás Népességszám- változás 

1990-2011 

% db % 

Keszü 159 248 177 

Kozármisleny 123 1 150 101 

Nagykozár 91 295 102 

Gyód 83 104 71 

Bogád 67 131 98 

Cserkút 58 62 101 

Pogány 47 122 68 

Birján 41 59 49 

Orfű 40 95 42 

Pécsudvard 32 68 41 

Romonya 29 38 21 

Pellérd 28 148 28 

Kökény 26 45 38 

Szemely 25 36 28 

Bicsérd 20 59 26 

Hosszúhetény 19 188 10 

Lothárd 11 11 15 

(KSH Ingatlanadattár alapján saját szerk. 2013) 
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3. ábra: A lakásállomány változása a vizsgált térségben, % 1990-2011 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

18. táblázat: Épített lakások száma a 17 szuburbán településen 

 1993 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bicsérd 3 1 2 5 2 1 4 13 1 5 3 2 1 2 

Birján 1 1 2 3  8 7 14 8 3 12 2 3  

Bogád 1 1 20 14 19 1 11 10 1 14 4 2 1  

Cserkút 1 3 2 1 8 1 6 2 1 1 1  2  

Gyód 3 1 1 1 6 4 4 4 4 1 3  3 1 

Hosszúhetény 7 8 8 22 5 10 13 12 10 22 14 15 4  

Keszü 3 4 24 8 33 11 23 17 11 8 7 2 2 2 

Kozármisleny 39 17 38 112 71 127 127 85 127 112 113 43 30 12 

Kökény  1  6  8 1 5 8 6 5 2  1 

Lothárd     2 3 2 2 3   1   

Nagykozár 10 10 5 26 27 20 22 40 20 26 25 14 5 10 

Orfű 5 4 3 13 4 7 5 5 7 13 7  7  

Pécsudvard 1 1 3 9 4 7 7 5 7 9 5 3  1 

Pellérd 6 7 10 6 9 4 13 5 4 6 7 12 5 7 

Pogány 9 4 3 7 7 8 9 5 8 7 3 2 2 4 

Romonya 3  1 6 3 3 1 2 3 6 4 5 1 2 

Szemely  1 2 3 2 2 4 6 2 3  3 1 1 

Összesen 92 64 124 242 202 225 259 232 225 242 213 108 67 43 

Pécs 301 325 339 598 502 627 655 506 627 598 426 641 319 242 

KSH alapján saját szerk. 2013 
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19. táblázat: Kiadott új építési engedélyek száma a 17 szuburbán településen, db  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bicsérd 7 6 4  2 1  

Birján 10 7 12 5 4   

Bogád 2 10 16 7 7 1 2 

Cserkút  1 1 2 4   

Gyód 1 2 3 4 1 2 1 

Keszü 8 11 7 8 2 6  

Komló 58 89 21 11 6 4 1 

Kozármisleny 109 158 91 93 15 12 6 

Kökény 7 4 4  2  3 

Lothárd 4   1    

Nagykozár 29 29 34 27 6 2 7 

Orfű 10 16 12 6 3 2 3 

Pécsudvard 18 8 11 5 2  3 

Pellérd 17 8 15 12 1 3 8 

Pogány 27 4 4 2 3 6 2 

Romonya 3 2 8 5 3 1 1 

Szemely 4 5 4 2 1 2  

Összesen 322 368 250 195 68 43 38 

Pécs 691 773 502 549 409 599 256 

(KSH Ingatlanadattár alapján saját szerk. 2013) 

 

20. táblázat: Az eladott lakások száma és átlagára ingatlantípus szerint 1997 és 2008 között 

Pécsett  

Ingatlan típusa 
családi ház  többlakásos társas*  panel* lakások összesen  
év  átlagár 

ezer Ft/m² 
db átlagár 

ezer Ft/m² 
db átlagár 

ezer Ft/m² 
db átlagár 

ezer Ft/m² 
db 

1997  44 223 51 1992 36 1085 45 3300 

1998  65 102 47 1084 40 223 47 1409 

1999  64 10 54 661 48 106 53 777 

2000  78 335 84 1860 76 439 82 2634 

2001  94 343 104 699 83 468 99 2510 

2002  108 259 112 2677 96 507 109 3440 

2003  138 620 138 4464 107 138 137 5112 

2004  139 276 161 2499 137 178 157 2953 

2005  144 304 172 1677 142 608 162 2589 

2006  147 109 180 1653 143 256 173 2018 

2007  145 99 182 1045 154 367 173 1511 

2008  164 115 188 1619 159 333 182 2093 

2009 157 136 168 501 147 773 162 1410 

2010 167 149 157 575 139 777 156 1501 

2011 162 127 164 864 130 537 152 1528 

*A KSH Ingatlanadattárban szereplő kategóriák esetében a panellakások egy viszonylag kis csoportot alkotnak, 

valójában a társasházak többsége panellakásnak tekinthető.  

(Forrás: KSH Ingatlanadattár alapján saját szerk. 2013) 
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4. ábra: Lakástípusok átlagárának alakulása Pécsett, 1997-2011 (ezer Ft/m²) 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 

 

 
5. ábra: Pécsről kiköltözők a korábbi lakhelyük szerint, % (1990-2012) 

(KSH alapján saját szerk. 2013) 



164 

 

21. táblázat: Személygépkocsi-állomány változása a vizsgált térségben (%) 1990-2012 

 
Személygk.áll. 

változás % 

1990-

2012 

Tengeri -23,8 

Pécsdevecser -4,0 

Pereked 8,1 

Komló 8,9 

Kisdér 10,7 

Téseny 10,9 

Szőke 20,0 

Kiskassa 21,1 

Fazekasboda 25,6 

Szentlőrinc 29,3 

Mecsekpölöske 29,9 

Szederkény 33,2 

Olasz 33,3 

Pécsvárad 34,8 

Kővágótöttös 34,9 

Lovászhetény 35,0 

Túrony 35,2 

Szilágy 35,3 

Martonfa 36,4 

Görcsöny 38,3 

Belvárdgyula 40,5 

Hásságy 45,3 

Bosta 47,1 

Garé 47,7 

Hosszúhetény 49,7 

Kacsóta 50,9 

Szalánta 51,3 

Ócsárd 52,4 

Erzsébet 53,1 

Baksa 53,2 

Liget 54,4 

Nagypall 54,7 

Újpetre 54,9 

Berkesd 57,7 

Ellend 59,1 

Magyarszék 59,2 

Aranyosgadány 60,7 

Bicsérd 62,9 

Zengővárkony 63,3 

Bakonya 65,1 

Szava 65,3 

Áta 66,7 

Szabadszentkirály 67,5 

Magyarhertelend 70,4 

Bisse 74,1 

Csonkamindszent 74,1 

Bükkösd 74,5 

Pécsbagota 75,0 

Abaliget 80,9 

Kővágószőlős 82,3 

Pellérd 86,7 

Zók 87,8 

Romonya 88,8 

Egerág 89,5 

Hetvehely 92,6 

Apátvarasd 92,9 

Peterd 100,0 

Szemely 100,0 

Szőkéd 100,0 

Magyarsarlós 104,1 

Kovácsszénája 109,1 

Csarnóta 111,1 

Boda 114,3 

Pogány 114,3 

Mánfa 115,6 

Szilvás 123,8 

Kozármisleny 126,1 

Lothárd 126,5 

Pécsudvard 126,7 

Regenye 130,8 

Kökény 144,0 

Birján 147,8 

Orfű 154,8 

Kisherend 157,1 

Nagykozár 178,6 

Bogád 179,7 

Gyód 187,0 

Husztót 187,5 

Cserkút 218,8 

Cserdi 314,3 

Keszü 450,6 

(KSH alapján saját szerk.) 
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22. táblázat: Személygépkocsi-állomány változása a 2000-2005 és 2006-2011-ben (db) 

 
Személygk. állomány vált. (db) a 

különböző időszakokban 

 

2000-

2005 

2006-

2011 

Abaliget 25 32 

Apátvarasd 13 -5 

Aranyosgadány 42 7 

Áta 15 4 

Bakonya 18 14 

Baksa 54 6 

Belvárdgyula 12 -1 

Berkesd 70 19 

Bicsérd 76 32 

Birján 55 26 

Bisse 38 8 

Boda 33 25 

Bogád 118 59 

Bosta 9 4 

Bükkösd 124 31 

Csarnóta 12 18 

Cserdi 24 16 

Cserkút 67 29 

Csonkamindszent 6 13 

Egerág 87 54 

Ellend 17 -3 

Erzsébet 22 14 

Fazekasboda 8 -6 

Garé 33 -3 

Görcsöny 110 19 

Gyód 68 19 

Hásságy 16 15 

Hetvehely 34 19 

Hosszúhetény 173 80 

Husztót 6 2 

Kacsóta 24 -5 

Keszü 233 87 

Királyegyháza 43 15 

Kisdér 5 -4 

Kisherend 27 5 

Kiskassa 9 3 

Komló 768 147 

Kovácsszénája 3 6 

Kozármisleny 544 424 

Kökény 48 22 

Kővágószőlős 126 35 

   

Kővágótöttös 26 4 

Liget 13 13 

Lothárd 29 -5 

Lovászhetény 28 -4 

Magyarhertelend 45 29 

Magyarsarlós 28 15 

Magyarszék 97 24 

Mánfa 62 38 

Martonfa 6 2 

Mecsekpölöske 32 -15 

Nagykozár 189 156 

Nagypall 27 3 

Ócsárd 27 12 

Olasz 29 6 

Orfű 99 62 

Pécs 4 861 -660 

Pécsbagota 6 2 

Pécsdevecser 13 -5 

Pécsudvard 87 2 

Pécsvárad 244 25 

Pellérd 198 67 

Pereked 10 -5 

Peterd 20 2 

Pogány 126 46 

Regenye 7 5 

Romonya 39 10 

Szabadszentkirály 60 43 

Szalánta 108 -11 

Szava 21 11 

Szederkény 101 11 

Szemely 43 8 

Szentlőrinc 428 31 

Szilágy 2 17 

Szilvás 3 7 

Szőke 10 -3 

Szőkéd 46 -5 

Tengeri 3 0 

Téseny 14 -6 

Túrony 19 -5 

Újpetre 50 15 

Zengővárkony 22 24 

Zók 22 10 

(KSH alapján saját szerk. 2013)
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23. táblázat:Tömegközlekedési járatszámok alakulása a szuburbán települések és Pécs 

vonatkozásában 

Település neve 

Járatok száma 

1998 2013 

Pécsről Pécsre Pécsről Pécsre 

Keszü 12 13 16 13 

Nagykozár 12 11 15 15 

Cserkút 6 6 8 5 

Kozármisleny 45 47 46 48 

Bogád 22 23 22 23 

Gyód 12 13 13 13 

Pogány 11 10 11 11 

Birján 9 10 10 10 

Orfű 9 8 9 7 

Pécsudvard 3 3 4 4 

Kökény 14 13 14 13 

Pellérd 36 37 37 37 

Szemely 12 9 14 9 

Bicsérd 10 9 12 10 

Romonya 22 24 22 23 

Lothárd 9 8 11 8 

Hosszúhetény 22 22 23 21 

(Forrás: Volán Menetrend alapján saját szerk. 2013) 

 

 

 

 

 

.
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KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

(A hat településen kapott lakossági kérdőívek eredményei alapján, 2011) 

 

25. táblázat: A megkérdezett 394 háztartás megoszlása a kiköltözés időpontja szerint (%) 

 

év % 

1990 0,3 

1991 1,7 

1992 3,4 

1993 2,0 

1994 1,0 

1995 2,7 

1996 4,1 

1997 1,4 

1998 3,1 

1999 4,1 

2000 5,4 

2001 5,1 

2002 7,8 

2003 8,5 

2004 5,8 

2005 8,2 

2006 8,8 

2007 5,8 

2008 8,8 

2009 8,8 

2010 2,7 

2011 0,3 
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26. táblázat: Egy háztartásban élők száma a kérdőívre adott válaszok alapján a megkérdezett 

családok körében, % 

Fő % 

1 13,9 

2 17,6 

3 23,4 

4 34,2 

5 8,8 

6 2,0 

(kérdőívek alapján saját szerk.) 

 

27. táblázat: A válaszadó és a vele egy háztartásban élő felnőttek átlagos életkorának 

százalékos megoszlása a megkérdezett családok körében % 

 % 

20 év alatt 4 

20-30 év 11,5 

30-40 év 42,5 

40-50 év 31 

50 év felett 11 

Összesen 100,0 

(kérdőívek alapján saját szerk.) 

 

28. táblázat: A válaszadó és a vele egy háztartásban élő felnőtt iskolai végzettsége a kérdőívre 

adott válaszok alapján, % 

8 általános 3,1 

szakmunkás végzettség 11,3 

Érettségi 29,8 

Diploma 55,8 

Összesen 
100,0 

(kérdőívek alapján saját szerk.) 

 

 
6. ábra Válaszadók iskolai végzettsége településenként, % (kérdőívek alapján saját szerk.) 
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29. táblázat: A válaszadó és a vele egy háztartásban élő felnőttek foglalkozásának százalékos 

megoszlása a kérdőívre adott válaszok alapján % 

szellemi 62,8 

fizikai 11,6 

szolgáltatás 1,1 

nyugdíjas 6,0 

munkanélküli 0,7 

egyéb okokból nem dolgozik (GYES, GYED, 

háztartásbeli) 

11,2 

tanuló 5,6 

egyéb 1,1 

Összesen 100,0 

(kérdőívek alapján saját szerk.) 

 

30. táblázat: A megkérdezett családok havi nettó jövedelmének százalékos megoszlása a 

kérdőívre adott válaszok alapján % 

85-100.000 Ft 1,4 

100-125.000 Ft 4,2 

125-150.000 Ft 5,1 

150-175.000 Ft 8,4 

175-200.000 Ft 8,9 

200-250.000 Ft 18,7 

250-300.000 Ft 24,8 

300-400.000 Ft 17,3 

400-500.000 Ft 6,5 

500.000 Ft felett 4,7 

Összesen 100,0 

(kérdőívek alapján saját szerk.) 

 

 
7. ábra: A megkérdezettek családok havi nettó jövedelmének alakulása településenként a 

kérdőívre adott válaszok alapján (kérdőívek alapján saját szerk.) 
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8. ábra: A kiköltöző család saját anyagi helyzetének megítélése a korábbi településen élők 

anyagi helyzetéhez képest, a kérdőívre adott válaszok alapján, 2011 (kérdőívek alapján saját 

szerk.) 

 

 

 
9. ábra: A kiköltöző család saját anyagi helyzetének megítélése a jelenlegi településen élők 

anyagi helyzetéhez képest, a kérdőívre adott válaszok alapján, 2011 (kérdőívek alapján saját 

szerk.) 
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A KÉRDŐÍVEK ALAPJÁN KAPOTT ÖSSZEFÜGGÉSEK MEGJELENÍTÉSE 

 

 

 
10. ábra: A település jövőbeli fejlődésének megítélése a beköltözés támogatása szempontjából 

a kérdőívre adott válaszok alapján, 2011 (kérdőívek alapján saját szerk.) 

 

 
11. ábra: A település zsúfoltságának megítélése a beköltözés támogatása szempontjából, a 

kérdőívre adott válaszok alapján, 2011 (kérdőívek alapján saját szerk.) 
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12. ábra: A beköltözés támogatásáról alkotott vélemények településenként a kérdőívre 

adott válaszok alapján (kérdőívek alapján saját szerk.) 

 

 
13. ábra: A beköltözés támogatásának alakulása településenként 

(kérdőívek alapján saját szerk.) 

 

31. táblázat: A régi lakosok és az újonnan beköltözők kapcsolatának megítélése a szuburbán 

lakosság véleménye alapján 

nem nagyon ismerik egymást 29% 

inkább mindenki maga boldogul 25,6% 

segítik egymást 21,5% 

nem tudja megítélni 16,7% 

csak akkor segítik egymást, ha nagy baj van 4,4% 

eléggé ellenségesek egymással 2,7% 

(kérdőívek alapján saját szerk.) 
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32. táblázat: A helyiek és beköltözők kapcsolatának megítélése a szuburbán lakosság 

véleménye alapján  
Ön szerint mi jellemzi a régi lakosok és 

az újonnan beköltözők közti 

kapcsolatot? 

Egyetért-e azzal, hogy a további beköltözést meg kellene állítani, 

mert a helyi lakosok és a beköltözők között nagyok az ellentétek? 

egyetért nem ért egyet 

segítik egymást 0% 28,8% 

csak akkor segítik egymást, ha baj van 0% 5,7% 

inkább mindenki maga boldogul 40,9% 29,7% 

eléggé ellenségesek egymással 18,2% 1,4% 

nem nagyon ismerik egymást 40,9% 34,4% 

(kérdőívek alapján saját szerk.) 

 

 
14. ábra: A válaszadók identitása a kérdőívekre adott válaszok alapján, 2011 

(kérdőívek alapján saját szerk.) 

 

 
15. ábra: A válaszadók identitása településenként, a kérdőívekre adott válaszok alapján, 2011 

(kérdőívek alapján saját szerk.) 
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33. táblázat: A kiköltözők helyismeretének alakulása az utcanevek ismerete alapján  

Soroljon fel 6 utcanevet a településről! 

említések száma % 

1 92,5 

2 91,5 

3 89,8 

4 85,3 

5 79,6 

6 61,2 

(kérdőívek alapján saját szerk.) 

 

 

 

 
16. ábra: Romony község telekvásárlásról szóló  hirdetése  

Forrás: Romonya Község Önkormányzatának honlapja (2013) 
 

 

 
17. ábra: Kozármisleny  telekvásárlásról szóló  hirdetése  

Forrás: Kozármisleny Város Önkormányzatának honlapja (2016) 
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Lakossági kérdőív 

A szuburbanizációs folyamatok vizsgálatához 

A válaszadás önkéntes 

 

1. rész 

 

-Település:……………………..  

-Utca…………………………… 

-Honnan költözött a településre?…………………….. (Csak akkor kitöltendő a kérdőív, ha 

Pécsről!)  

 

 Mióta lakik a településen?………………………  

 

1. A válaszadó és a vele egy háztartásban élők adatai  

 

Nem Életkor 

Iskolai végzettség (8 

ált., szakmunkásk., 

érettségi, diploma) 

Foglalkozás 

(szellemi, fizikai, 

nyugdíjas, 

munkanélküli) 

Mely településen 

dolgozik/tanul? 

Válaszadó      

      

      

      

      

      

 

2. Ön vagy valamely családtagja működtet saját vállalkozást?     Igen  Nem 

3. Ha igen, hol van a vállalkozás bejelentve? 

   Pécs      Ahol a lakhelye is van  Más település: 

 

4. Ténylegesen hol működik a vállalkozás? 

    Pécs     Ahol be van jelentve  Más település: 

 

5. Pécsett melyik utcában lakott?…………………..  

 

6. Korábban saját lakásban lakott?  Igen      Nem  

 

7. Ha nem saját lakásban, akkor:   

Albérletben     Szülőknél    Önkormányzati, tanácsi lakásban   Egyéb: 

 

8. Korábban milyen típusú lakásban lakott?: 

 Családi ház Sorház  Panel  Más tömbház  Egyéb: 

 

9. A korábbi településen mekkora lakásban lakott?.........m² 

 

10. Jelenleg milyen típusú lakásban lakik?   

Családi ház  Sorház  Társas lakás  Egyéb: 
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11. Jelenlegi lakásának nagysága mekkora?............m²  Telekméret?...............m² 

 

12. A családjának mennyi a havi bevétele, mennyi pénzből gazdálkodnak egy hónapban 

(család havi nettó jövedelme)?  

 

60 ezer Ft alatt   125-150 ezer Ft   250-300 ezer Ft   

60-85 ezer Ft  150-175 ezer Ft  300-400 ezer Ft   

85-100 ezer Ft  175-200 ezer Ft  400-500 ezer Ft 

100-125 ezer Ft  200-250 ezer Ft  500 ezer Ft felett 

 

13. Milyennek ítéli meg családja jelenlegi anyagi helyzetét…(Kérem, értékelje 10 fokú 

skálán, ahol 1-es jelenti az átlagosnál rosszabb helyzetet, 10-es az átlagosnál jobb anyagi 

helyzetet!) 

az itt (jelenlegi lakhelyén) élők anyagi helyzetéhez 

képest? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

az előző lakhelyén (városrész) élők anyagi helyzetéhez 

képest? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. A kiköltözés motivációi: (Osztályozza 1-5-ig, hogy döntésében mennyire voltak fontosak 

a felsorolt tényezők; 1= egyáltalán nem fontos, 5= legfontosabb) 

  családi ház iránti igény  

családi ok  

drága pécsi telek/lakás  

egészségi ok  

falusi környezet  

kinti jobb közbiztonság  

megváltozott munkahely  

nagyvárosi lakókörnyezet zsúfoltsága  

pécsi telekhiány  

saját ház/lakás lehetősége  

saját kert lehetősége  

tiszta levegő  

Egyéb:  

 

15. Mi alapján választotta éppen ezt a települést? (Osztályozza 1-5-ig, hogy döntésében 

mennyire voltak fontosak a felsorolt tényezők; 1= egyáltalán nem fontos, 5= 

legfontosabb) 

vonzó településkép  

kellemes lakókörnyezet   

munkahely közelsége   

nagyváros közelsége, ahol korábban lakott   

rokoni, baráti kapcsolat miatt   

kedvező telek, ház ajánlat   

reklám  

korábban itt volt kiskertje  

Egyéb:  

 

16. Ha ma kéne dönteni, ma is kiköltözne-e ide? 

Igen      Nem 
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17. Mióta itt él, van-e olyan konkrét tapasztalata, amely miatt már kevésbé tetszik Önnek a 

település?  

Nincs 

Igen:………………………………………………………….. 

 

18. Kérem, értékelje 1-től 5-ig a táblázatban felsorolt tényezőket! (1=nagyon rossz, 2=rossz; 

3=kielégítő, 4=jó, 5=nagyon jó) 

 Korábbi  

településen 

Jelenlegi  

településen 

lakásának nagysága 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

lakókörnyezet (tisztaság, zaj) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

szomszédsági kapcsolatok 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

iskola elérhetősége 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

munkahely elérhetősége 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

városközpont elérhetősége 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

bevásárlási lehetőség 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

szórakozási, művelődési lehetőség 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

19. Rendelkezésre állnak az Ön településén a következő szolgáltatások? Kérem tegyen X-et a 

megfelelő helyre! 

 Igen Nem 

napi bevásárlás   

heti nagybevásárlás (bevásárló 

kp.) 

  

tartós fogy. cikkek (tv, mosógép 

stb.) 

  

pénzügyi szolgáltatások   

fodrász   

autószerelő   

háziorvos   

óvoda   

ált. iskola   

kulturális rendezvények   

 

20. A különböző szolgáltatásokat hol veszi igénybe? Kérem, tegyen X-et a megfelelő helyre! 

 Helyben Pécsett 
Más településen 

(Hol?) 
Nem használom 

napi bevásárlás     

heti nagybevásárlás     

tartós fogy. cikkek (tv, mosógép stb.)     

pénzügyi szolgáltatások     

fodrász     

autószerelő     

háziorvos     

óvoda     

ált. iskola     

kulturális rendezvények     
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21. Az Ön telkén van: (a megfelelő aláhúzandó, több is megjelölhető!) 

  

haszonállat-tartás  hobbiállat-tartás   konyhakert  

 

hobbikert    úszómedence (nem mobil)      Egyéb:  

 

22. Tervezi, hogy a jövőben elköltözik más településre?    

 

 Igen    Nem     

 

23. Ha igen, hova?......................... 

 

24. Ha igen, mi ennek az oka?................................................. 

 

25. A költözés kb. mikor történne?  

 

1 éven belül    5 éven belül   Több, mint 5 év 

 

 

26. Ha Ön lenne a polgármester, támogatná-e a további beköltözést a településre? 

 

   Igen   (folytassa a 27-es kérdéssel) 

 

Nem (folytassa a 28-as kérdéssel) 

 

Nem érdekli (folytassa a 29-es kérdéssel) 

 

27. Ha igen, miért? 

………………………………………………………… 

 

28. Ha nem, miért? 

……………………………………………...................... 

 

29. Egyetért-e a következő állításokkal? 

 

– A további beköltözés hasznos lenne a település jövőbeni anyagi helyzete, fejlődése 

miatt. 

egyetértek   nem értek egyet 

 

– A további beköltözést meg kellene állítani, mert már így is túl zsúfolt a település. 

egyetértek   nem értek egyet 

 

– A további beköltözést meg kellene állítani, mert a helyi lakosok és a beköltözők 

között nagyok az ellentétek. 

egyetértek   nem értek egyet 

 

– A további beköltözést meg kellene állítani, mert a nagy népességszám egyre 

nagyobb terhet ró a település vezetésére. 

egyetértek   nem értek egyet 
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30. Ön szerint mi jellemzi a régi lakosok és az újonnan beköltözők közti kapcsolatot? 

1 - segítik egymást 

2 - csak akkor segítik egymást, ha nagy baj van 

3 - inkább mindenki maga boldogul 

4 - eléggé ellenségesek egymással 

5 - nem nagyon ismerik egymást 

6 - nem tudja megítélni 

 

31. Hova valósinak érzi magát?................................   - nem tudja megítélni 

 

32. Minek érzi magát, inkább városi vagy falusi embernek? 

 

1-inkább városi 

2- inkább falusi 

3- mindkettő 

4- nem tudom 

 

33. Kérem, soroljon fel 6 utcanevet a településéről! 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………….. 
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Kérdőív 2. rész 

 

A szuburbanizáció és a közlekedés kapcsolatának vizsgálata 

 

 

1. Van személygépkocsi a háztartásában?    Igen  Nem 

 

2. Ha igen, hány darab?............... 

 

3. Korábbi lakhelyén (Pécs) is volt személygépkocsija? Igen Nem 

 

4. A munkába járáshoz a korábbi lakhelyén milyen közlekedési eszközt használt? 

 

Személygépkocsi  Tömegközlekedés  

 

Egyéb:…………………………………. 

 

5. A munkába járáshoz milyen közlekedési eszközt vesz igénybe jelenlegi lakhelyén? 

 

Személygépkocsi  (folytassa a 6. kérdéssel) 

  

Tömegközlekedés (folytassa a 7-es kérdéssel) 

  

Egyéb: 

 

6. Mi az oka annak, hogy nem a tömegközlekedést használja? Kérem osztályozza 1-től 5-ig, 

hogy döntésében a felsorolt tényezők mennyire fontosak! (1-es jelenti, ha egyáltalán nem 

tartja fontosnak az adott tényezőt a döntése szempontjából, 5-ös ha nagyon fontos) 

 

Járatok ritkán indulnak 1 2 3 4 5 

Túl hosszú menetidő 1 2 3 4 5 

Kényelmetlen 1 2 3 4 5 

Drága 1 2 3 4 5 

Nem tiszta 1 2 3 4 5 

Nem érkeznek pontosan a járatok 1 2 3 4 5 

Szeretek autózni 1 2 3 4 5 

Egyéb: 1 2 3 4 5 

 

 

7. Ha van gyermeke, iskolába/óvodába járáshoz milyen közlekedési eszközt vesz igénybe? 

   

-Személygépkocsi  -Tömegközlekedés -Helyben tanul/jár óvodába, bölcsődébe 

Egyéb: 
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8. Milyen közlekedési eszközt használ?:  

 

Napi utazás során:   személygépkocsi   tömegközlekedési eszköz 

 

Heti többszöri utazás során:  személygépkocsi  tömegközlekedési eszköz 

 

Heti egyszeri utazás során:  személygépkocsi  tömegközlekedési eszköz 

 

 

9. Ön szerint minek kellene változni a buszközlekedésben, hogy Ön illetve családtagja ezt 

(rendszeresen) használják? Osztályozza 1-5-ig, ahol 1-es jelenti, ha egyáltalán nem tartja 

fontosnak, 5-ös, ha nagyon fontosnak tartja. 

 

Járatok gyakrabban induljanak (járatsűrűség növelése) 1 2 3 4 5 

Ha igény van rá, egyszerre több járatot is indítsanak  1 2 3 4 5 

Nagyobb tisztaság a buszokon (minőség javítása) 1 2 3 4 5 

Pontosabban érkezzenek a járatok 1 2 3 4 5 

Olcsóbb jegyárak 1 2 3 4 5 

A buszok műszaki állapotán kellene javítani 1 2 3 4 5 

Semmilyen körülmények között nem használnám 1 2 3 4 5 

Egyéb: 1 2 3 4 5 
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Kérdéssor az önkormányzatok részére a Pécs környéki szuburbanizáció 

vizsgálatához 

Válaszait köszönjük! 

 

Település neve:…………………………. 

 

1. Jelenleg az önkormányzat biztosít lakóház építésére alkalmas üres telket a településen? 

       

Igen    Nem 

2. Ha nem, ennek mi az oka?................................................ 

3. Ha igen, összesen hány db eladó telek van?............................ 

4. Összesen mekkora területen találhatóak a telkek (egy tömbben)?................................ 

5. Egy telek mérete átlagosan mekkora?....................................... 

6. Mekkora a telek beépíthetősége (%)?.........................................  

7. Mennyibe kerül egy telek (m²-e)?................................... 

8. Az eladó telkeken minden közmű megtalálható? Igen  Nem 

9. Az utca, ahol a telek található, szilárd burkolattal rendelkezik? Igen  Nem 

10. A település a jövőben tervez további telekosztást, értékesítést a lakosság számára? 

          Igen  Nem 

11. Ha igen, ez kb. mekkora területen valósul meg?................. 

12. Ha nem tervez, ennek mi az oka?………………………………………….. 

13. A település a jövőben tervez további telekosztást, értékesítést egyéb hasznosítás céljából 

(például ipari beruházás, közműhálózat)?    

Igen  Nem 

14. Ha igen, milyen céllal?.............................. 

15. Ha igen, ez kb. mekkora területen valósul meg?..................................... 

16. Hogyan biztosítja az önkormányzat az új telkeket a beruházásokhoz? 

a. belterületi saját tulajdon   d. vásárlás  

b. külterületi saját tulajdon   e. állami földtulajdonból   c. telek csere 

   f. egyéb:     

17. Az önkormányzatnak mi a véleménye az elmúlt években a településre irányuló 

beköltözésről? 

a. jónak (pozitív folyamatnak) tartja  c. nem befolyásolja a település életét 

b. negatív folyamatnak tartja 
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18. Amennyiben az előző kérdésre a. vagy b. választ adott, kérnénk, fejtse ki bővebben, hogy 

miért:…………………………………………………………………… 

 

19. A beköltözés/telekvásárlás a településükön az elmúlt években: 

a. fokozódott  b. lassult  c. nem változott  d. megállt 

19. Ennek milyen oka lehet? (a. b. és d. válasz esetén) .............................................. 

20. A beköltözés melyik év(ek)ben volt a legjelentősebb?.................................. 

21. A beköltözők a településnek elsősorban mely részére költöznek? 

a. Inkább az újabb utcákba  

b. Inkább a régi településrészre  

c. Mindkettő kb. egyforma arányban 

22. Az önkormányzat a beköltözések miatt módosította az építési szabályokat a településen/ 

vagy tervez a jövőben ilyen változtatást? (pl. telek beépítésének szabályozása, telekméret 

minimalizálása stb.)  

Igen  Nem 

23. Ha igen, ez konkrétan milyen szabályozást jelent?………………………………………… 

24. Az Önök településére elsősorban honnan (mely településről) költöznek? 

……………............................................ 

25. Ön szerint a beköltözők miért pont ezt a települést választják? (több is megjelölhető) 

a. olcsóbb telek/ingatlan árak, mint a környező településeken 

b. természeti környezet közelsége 

c. vonzó településkép 

d. falusi környezet 

e. munkahely közelsége 

f. Egyéb:…………………… 

 

26. Egyetért-e a következő állításokkal? 

 A beköltözések miatt… 

- a település jelentős anyagi bevételhez jutott : igen  nem   

- a település jövőbeli fejlődése biztosított:   igen  nem   

- jelentősen nőttek az önkormányzat feladatai:   igen  nem   

- nőtt a szabálysértés/bűnözés mértéke a településen: igen  nem   
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27. Ön szerint mi jellemzi a régi lakosok és az újonnan beköltözők közötti kapcsolatot? 

a. segítik egymást 

b. csak akkor segítik egymást, ha nagy baj van 

c. inkább mindenki maga boldogul 

d. eléggé ellenségesek egymással 

e. nem nagyon ismerik egymást 

28. Az Ön tapasztalata szerint az újonnan beköltözők a helyi közösség életében milyen 

szerepet vállalnak? (pl. civil szervezetek, egyesületek munkája, önkormányzat, fejlesztések-

ötletek) 

a. aktívan részt vesznek benne   

b. kezdeményezők  

c. egyáltalán nem vesznek részt benne 

29. Ön szerint a jövőben a településükre irányuló beköltözés: 

a. lassulni fog  b. fokozódni fog  c. nem fog változni 

30. Ön szerint a Pécsről történő kiköltözés mely településeket érinti a 

leginkább?........................................................... 

31. Ön szerint mi ennek az oka?................................................... 

32. Támogatná-e az önkormányzat, hogy a pécsi helyi járatú buszok az Önök települését is 

érintsék? (ez csak a Péccsel közvetlenül szomszédos települések esetében merülhet fel) 

a. igen    

b. nem    

c. nem tudom 

33. A településvezetés hozott olyan döntést, mellyel a beköltözést támogatja/ösztönzi?  

a.  piaci árnál olcsóbb telek  d. reklám  

b. infrastruktúra fejlesztés   e. egyéb: 

c. szolgáltatás-bővítés  

 

34. Ön szerint Pécs telekértékesítése (új telkek kijelölése) befolyásolhatja az Önök 

településére irányuló beköltözést? 

- Igen     - Nem  

35.. Ön szerint a településükről történő elköltözés az utóbbi időben: 

a. fokozódott   

b. lassult    
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c. nem változott 

34. Mi ennek az oka? (a. és b. válasz esetén)……………………………………….. 

35. Az elköltözés elsősorban mely korosztályt érinti: 

a. 30 éves kor alatt b. 30-45 év c. 45-60 év d. 60 felett e. mindegyiket 

 

 


