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ABSZTRAKT

Jelen interjú célja, hogy bemutassa a professzor asszony életének azokat a mozzanatait, amelyek 
meghatározóak voltak a földrajz iránt kialakuló elköteleződésében, továbbá ismertesse iskoláinak, 
tanárainak a szakmai életútjára gyakorolt hatását. A félig strukturált interjú számos kérdéscsoportot 
érintett, többek között a kutatási irányváltásokat, a sikereket, a nemzetközi szakmai kapcsolatok 
jelentőségét, valamint a magyar geográfia fő erényeit és kihívásait. Akadémiai doktor; munkájának 
elismerését nemzetközi tudományos testületi tagságok, illetve díjak, kitüntetések jelzik. Kiemelkedő 
nemzetközi tudományos kapcsolatrendszere is segítette abban, hogy a karsztok ökológiai elemzé-
sében eredményei nóvumnak számítanak. 2004-ben Keveiné Bárány Ilonát a Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkeresztjével tüntették ki. Pályája során kiemelt szerep jutott a fiatalok oktatásának, az 
utánpótlás-nevelésnek, amelyben az együttműködésre építő holisztikus szemléletmódjával sokak 
tudományos előmenetelét indította el a sikerekhez vezető úton.
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ABSTRACT
The purpose of this interview is to highlight the stages in the Professor’s life that shaped her com-
mitment to geography and evaluate the effect her education and teachers had on her professional 
career development. The semi-structured interview covered a number of issues, including changes in 
research direction, successes, the importance of international professional relationships, as well as the 
strengths and challenges of Hungarian geography. As a Doctor of the Academy, her work is recogni-
zed by membership in international scientific organisations, awards, and honors. Her outstanding and 
diversified professional network has also contributed to making her results a novelty in the ecological 
analysis of karsts. In 2004, Ilona Keveiné Bárány was awarded the “Hungarian Gold Cross of Merit”. 
Throughout her career, the Professor has been devoted to the education of young people, boosting the 
scientific career of many with her holistic and collaborative approach.
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BEVEZETÉS

A Modern Geográfia – néhány év kihagyást követően – az utóbbi években újra kiemelt hangsúlyt 
fektet olyan interjúk készítésére, amelyek alanyai a hazai földrajztudományra nagy hatást gyakorló 
professzorok. Sorozatunkban ezidáig Kőszegfalvi, Enyedi, Marosi, Somogyi, Pécsi, Jakucs, Erdősi 
és Fodor professzorok életútjának, szakmai munkájának bemutatására került sor (Szebényi & Szabó, 
2008; Baranyai & Lampért, 2007; Lampért & Radvánszky, 2007a; Lampért & Radvánszky, 2007b; 
Bugya & Ritz, 2007; Bugya & Ritz, 2006; Herczeg et al., 2021; Gálosi-Kovács & Orsós, 2022). Az 
alábbiakban a sorozat következő részeként Keveiné Bárány Ilona professzor asszonnyal folytatott 
beszélgetés tapasztalatait osztjuk meg.

Keveiné Bárány Ilona 1941. szeptember 23-án született Zsadányban. A békési Szegedi Kis István 
Gimnázium elvégzését követően 1960-ban felvételt nyert a József Attila Tudományegyetemre, 
ahol 1965-ben biológia–földrajz szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Ezt követően először 
gyakornoki feladatokat látott el az egyetem Gazdasági Földrajzi Tanszékén. 1966-ban szerezte meg 
az egyetemi doktori címet, majd néhány évig tudományos munkatársként a Gazdasági Földrajzi Tan-
széken, később pedig az Éghajlattani Tanszéken dolgozott. 

1972 májusától a Természeti Földrajz Tanszék munkatársa lett, ahol a kandidátusi fokozat meg-
szerzése (1982) után egyetemi docensi kinevezést kapott. 1995-ben választották a JATE Éghajlattani 
Tanszékének vezetőjévé. 1996-ban habilitált, majd 2003-ban megszerezte az akadémiai doktori 
címet – első nőként a magyar földrajztudomány történetében. 1998-tól 2003-ig az SZTE Földrajzi- és 
Földtani Tanszékcsoport vezetője, illetve az SZTE Természettudományi Kar Tanácsának választott 
tagja két periódusban. 

Oktatási tevékenysége sokrétű, kurzusai felölelik a talajföldrajz, a biogeográfia, a klimatikus 
morfológia, a tájökológia, a geomorfológia és tájökológiai tervezés, a karsztökológia, illetve a glo-
bális környezeti problémák témaköreit. Mindezek mellett a doktori iskola „Geoökológia” programját 
vezeti. Sokoldalú kutatói munkásságának kiemelt területei a karsztmorfológia, a karsztok ökológiai 
rendszerének, valamint környezetminőségének vizsgálata. Ezeket egészítik ki a geo- és tájökológiai 
kutatások is. Feladatának tekinti még az alternatív energiák szerepének vizsgálatát a jövő energiael-
látásában, különös tekintettel a szélenergia-hasznosítás dél-alföldi lehetőségeinek kutatására. Számos 
rangos nemzetközi és magyar szakmai tudományos szervezet tagja (IGU Karsztkomisszió rendes 
tagja, az MTA Földrajzi Tudományos Bizottság választott tagja, a SZAB Környezettudományi 
Bizottság elnöke stb.) Több tankönyv írója, magyar és nemzetközi szakkönyvek szerzője, továbbá az 
„Acta Climatologica et Chorologica Szegediensis” szerkesztője. Kiterjedt külföldi kapcsolatrendszer-
rel rendelkezik. Szakmai munkáját a nyolcvanas évektől számos díj és elismerés övezi. 2004-ben a 
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki. 

Jelen interjú célja, hogy bemutassa a professzor asszony életének azokat a mozzanatait, amelyek 
meghatározóak voltak a földrajz iránt kialakuló elköteleződésében, továbbá ismertesse iskoláinak, 
tanárainak a szakmai életútjára gyakorolt hatását. Hasonlóan fontos cél, hogy áttekintsük kar-
rierjének legfontosabb állomásait, illetve hogy tapasztalatai révén szubjektív kitekintést kapjunk a 
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magyar és a nemzetközi geográfia közti különbségekre, a jövő tudományos fejlődésének kihívásaira 
és feladataira.

MÓDSZEREK

Az interjút a szerzők 2021. november 22-én rögzítették személyesen, a tanárnő Szegedi Tudomány-
egyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékén található dolgozószobájában. A félig strukturált, a 
„Földrajzi beszélgetések” rovat cikkeinél már több alkalommal használt interjúvázlat számos kérdés-
csoportot érintett. Feltárta többek között a gyermekkor, illetve a családi környezet hatását, az iskolák 
és a tanárok szerepét az életpálya kezdetén. A kérdések között kiemelt hangsúlyt kaptak az egyetemi 
évekhez kapcsolódóak, illetve a szakmai életút legfontosabb állomásaival foglalkozók (kutatási irány-
váltások, munkahelyi légkör, sikerek stb.). Külön rákérdeztünk a nemzetközi szakmai kapcsolatok 
jelentőségére, a hazai és a nemzetközi geográfia között általa érzékelt különbségekre, valamint a 
magyar geográfia fő erényeire és kihívásaira. Az interjú végén a tanárnő javaslatokat fogalmaz meg 
a fiatal geográfus nemzedékek számára.

EREDMÉNYEK

Arra kérjük a Professzor Asszonyt, hogy mesélje el, hogyan telt a gyermekkora, milyen családi 
környezetben nőtt fel.

Általános iskolai tanulmányaimat egy akkor két és fél ezres kisközségben, Zsadányban végeztem. 
Tulajdonképpen egy eléggé elmaradott település volt, a lakosság többsége mezőgazdaságból élt, 
ráadásul úgy, hogy ott kimondottan rossz minőségű agyagtalajok vannak. Én olyan családban voltam 
a negyedik gyermek, amelyikben a szülők postamesterek voltak, tehát a falu lakosságával közvetlen 
kontaktusban álltak, és így minket, gyerekeket is jól ismert a közösség. 1956-ig ide jártam általános 
iskolába, amely egy szerény adottságú intézmény volt – a település mérete megszabta a támogatások, 
fejlesztések mértékét. Abban szerencsém volt, hogy a család jó kapcsolatban állt a falusi értelmiség-
gel, a pappal, az orvossal, illetve a tanítóval. Minekután a posta központi helyzetben volt, elég szoros 
barátságok is szövődtek a szüleim és a tanárok között. Ugyanakkor, ahogy említettem, az iskola nem 
volt korszerű. Annak ellenére, hogy jó tanuló voltam, nagyon sokat kellett a középiskolában behozni 
abból, amit az általános iskolában nem kaphattam meg. (Erre meg szoktam jegyezni, hogy mindig a 
mezőny számít, hogy hol ér el sikereket az ember). Egyértelmű volt, hogy a családból az édesapám 
nyomására mindannyian továbbtanulni készültünk. Ez meghatározta azt is, hogy komoly munkát 
kellett felmutatni a tanulmányaim során. 

Az első találkozásom a földrajzzal ehhez az iskolához köthető. Egy nagyon fiatal tanár (akinek 
már később itt az egyetemen a fiát tanítottam történelem–földrajz szakon) volt az osztályfőnökünk. 
Mivel biológia–földrajz szakos volt, valamelyest már akkor megszerettem ezeket a tárgyakat. Első-
sorban természettudományos érdeklődésű voltam. A családban a későbbiekben négy tanár is diplomát 
szerzett ezen a területen. A legidősebb nővérem tanítónő volt, fiatalabb nővérem kémia–fizika szakos 
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középiskolai tanár, a bátyám matematika–fizika szakos középiskolai tanár volt, akik Debrecenben 
végeztek. A gyerekek közül én Szegedre kerültem. Ennek háttere az volt, hogy bár a testvéreim 
egyetemválasztása kijelölhette volna az utat előttem is Debrecen felé, én végül is nem oda iratkoztam 
be – ezt zárójelben jegyzem csak meg –, mert hárman lettünk volna egyszerre ott egyetemisták. A 
család úgy döntött, hogy fennállhat a kockázata, hogy esetleg nem kapunk kollégiumot, illetve a 
nővérem ekkor volt ötödéves, és nem akarták megkockáztatni, hogy ezért kimarad a kollégiumból. 
Így – ahogy említettem – végül Szegedre kerültem, amit nem bántam meg. Úgy gondolom, hogy 
maga a város is, meg az itteni színvonal az egyetemi oktatásban elérte és bizonyos értelemben meg is 
haladta azt, amit abban az időben a debreceni egyetem képviselt.

Visszatérve a kérdéshez, az általános iskolában szerzett impressziók sorát annyiban le is zárhatom, 
hogy azért ott is nyilván születtek barátságok, olyanok, amelyek megmaradtak és későbbi találko-
zásokkor visszaemlékezve mindannyian azt mondtuk, hogy ilyen helyről továbblépni és egyetemi 
katedrára jutni, nem volt kis teljesítmény. 1956-ban kerültem gimnáziumba. Az intézményt itt is 
a családi kör határozta meg, mert a nővéremnek nagyon szép hangja volt, és Békéstarhosra akart 
jelentkezni, de mivel nem volt zenei előképzettsége, nem vették fel, Békésre irányították. Békésen 
a Szegedi Kis István Gimnáziumban tanultunk hárman, a bátyám, a fiatalabbik nővérem, és tulaj-
donképpen egyértelmű volt, hogy engem is oda íratnak be. Ez az iskola, amely ma már református 
gimnázium, akkor állami intézmény volt, megyei szinten jó színvonalat képviselt. Elég keményen 
tartották a diákokat, nemcsak az oktatási intézményben, hanem a kollégiumban is. Elsős voltam, 
amikor az 1956-os forradalom kitört. Az igazgatónőnk, aki nagyon kemény intézményvezető volt, 
még aznap felrakott minket a TSZ-teherautókra meg kölcsönbuszokra és hazaküldött a kollégiumból. 
Ennek a háttere az lehetett, hogy nyilvánvaló, hogy egy elsős gimnazista nagyon sokat nem lendít a 
dolgokon, ugyanakkor nagy felelősség lett volna a részéről, hogy ott tartson. 1956-ban, a hullámok 
csendesedésével visszakerültünk az intézménybe. Annyi közvetlen hozadéka volt persze a dolognak, 
hogy az orosz mellett, amely természetesen kötelező volt, lehetett választani egy nyugati nyelvet is 
az iskolában. A gimnáziumban eléggé mozgékony voltam, a közösségben mindig tevékenykedtem 
valamit, akár a kollégistatársaim, akár az iskolatársaim között amolyan irányítóféle voltam. 

Tulajdonképpen itt szerettem meg igazán a földrajzot. Páldy Gyula, aki egy idősebb tanárunk 
volt, olyan lelkesen és olyan rendszerességgel tanította nekünk a földrajzot, hogy szerettük, élveztük. 
Amikor arra került a sor, hogy dönteni kell, mely két szakot választom, az egyik mindenképpen a 
földrajz volt. Miután azonban megszabott szakpárok voltak, a lehetőségek közül természetesen a bio-
lógiát választottam. Nem a biológiatanárom miatt szerettem meg a tárgyat, ellenben az ott támasztott 
követelmények szintjén jól meg lehetett tanulni. Így első nekifutásból Szegedre jelentkeztem és be is 
kerültem biológia–földrajz szakra. 

Hogyan hatottak ezek az évek a későbbi pályájára?

Visszautalva röviden a középiskolai évekre, említettem, hogy aktív voltam, atletizáltam. Ezért, illetve 
azért is, mert úgy gondoltam, hogy valami sport kell, továbbá a tornatanárom javaslatára jelentkeztem 
egy sportegyesületbe (MÁV-BTE). Ez sokszor hétvégi utazásokkal is járt. Sajnos mikor az egyetemre 
kerültem, kiderült, hogy itt nincs atlétikai szakosztály, úgyhogy egy-két hónapig fiúkkal edzettem 
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a most Radnóti kávézónak nevezett helyiségben (az volt a sporthelyiség). Aztán nem bírtam velük a 
tempót, úgyhogy azt abbahagytam. Az egyetemre kerülés magával hozta a kollégiumi életet, amely 
érdekes volt, mert egy olyan szobában voltunk, ahol hét vegyész és hét földrajzos hallgató lakott 
emeletes ágyakon egy nagyobb szobában. Ez hihetetlen módon megtanított az alkalmazkodásra, mert 
ott azért ahányan voltunk annyian nyitogattuk az ajtót, annyian feküdtünk le különböző időpontok-
ban. Meg kellett szervezni a magunk kis közösségét, ahol mindenkinek megvolt a feladata. Amúgy 
jó kapcsolatban voltunk egymással a kollégiumban. Ötödéves korunkra sikerült egy olyan szobába 
bekerülni, ahol csak heten voltunk. Ott laktak egyébként a bölcsészek is az egyik szinten, a TTK-sok 
a másikon, úgyhogy vegyes volt az összetétel.

Emlékszem, hogy a felvételire késve érkeztem. Annak idején nemcsak nyáron, de ősszel is 
vitték a hallgatókat mezőgazdasági társadalmi munkára. Ősszel szőlőt szedtünk, nyáron kukoricát 
címereztünk a megyében; onnan jöttem vizsgázni. Egy olyan évfolyamba kerültem, ahol körülbelül 
negyvenen voltunk jó földrajzosok. Akkor nagy létszámok futottak a kedveltebb szakoknál (akkor a 
földrajz is ebbe a körbe tartozott), és elég jól megszerveztük a közösségünket. 

Az első nagyobb élmény, amely az oktatással kapcsolatos volt, hogy elsőéves korunkban kli-
matológiából terepgyakorlatra mentünk: Balatonkenesén mikroklíma-méréseket végeztünk száraz 
és vizes térszíneken egyaránt. Vízhőmérséklet-mérések mellett különböző teodolitos vizsgálatokat 
is folytattunk. Wagner Richárd professzor az Éghajlattani Tanszék vezetője itt figyelt fel rám. 
Jelentős hatással volt rám ez a terepgyakorlat. Ezt követően minden nyáron részt vettem a tanszék 
által szervezett mikroklíma-méréseken. Azok azonban már nem Balatonkenesén zajlottak, hanem 
a Bükk-hegységben, dolinákban, karsztos felszínen. Számomra ez már nem „csak” gyakorlat volt, 
hanem a kutatásban is hangsúlyos szerepet játszott, ráadásul a professzor úr mindig tudott szerezni 
egy kis pénzt a vizsgálatokra. Tulajdonképpen ezeken a méréseken találkoztam először a karsztku-
tatás jelentőségével. Éjszakánként a sátrakban ültünk és mértünk, mert akkor a műszerek még nem 
voltak automatikusak. De élveztük, mert azért egy kis szabadidőnk mindig volt, és a Bükk-hegységet 
jól megismerhettük menet közben. Szerény körülmények között, de itt kezdődött a klimatológia iránti 
vonzalmam, és későbbi kutatási tevékenységemben ez a mai napig fontos szerepet játszik.

Milyen további kurzusok voltak, amelyek emlékezetesek maradtak?

A másik szakomon, biológián voltak nagyon emlékezetes gyakorlatok. Itt több nagynevű egyetemi 
tanárt említenék. Kolosváry Gábor, valamint Ábrahám Ambrus professzorok mellett a botanikusokat 
is kiemelném; ők kiemelkedő tudósoknak számítanak a mai napig. A biológia szak követelményeit 
nem volt egyszerű teljesíteni, nagyon sokat kellett memorizálni. Nem volt elég az összefüggéseket 
megérteni, hanem meg is kellett tanulni a növény- illetve állatneveket (a magyar és tudományos neve-
ket egyaránt), emellett az anatómiai ismeretanyag elsajátítása is komoly kihívást jelentett. De velük 
is gyakran jártunk terepgyakorlatra. Ez egy nagyon fontos dolog volt. Minden évben volt földrajzi és 
biológiai terepgyakorlatunk. A mi szakpárunk hallgatói a biológia–kémia szakos diákokkal végezték 
a biológiai gyakorlatot. Ezt azért is említem, mert a férjemet ott ismertem meg. Vele a másik közös 
érdeklődési területünk a néptánc volt. A szegedi egyetem néptáncegyüttesét annak idején mi alapí-
tottuk 1962-ben. Ez megint rendszeres elfoglaltságot jelentett, közösséget építettünk. A mai napig 
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nagyon szép emlékek fűződnek ehhez az időszakhoz. A férjem az egyik szólótáncos volt, egyben 
szervezője a csoportnak, ahová a jobb képességű táncosokat gyűjtöttük, és mindezt versenyszerűen 
csináltuk. 

Milyen tényezők játszottak szerepet a diplomamunkája témájának kiválasztásában?

Egyértelmű volt, hogy azoknak a mikroklíma-méréseknek a feldolgozása, amelyeket a Bükk-hegység-
ben végeztünk, jelentik majd a diplomamunkám alapját, „Egy bükki töbör mikroklímája” címszóval. 
Bükki dolináknak, ezeknek a kerekded mélyedéseknek a mikroklímáját mértük mi, amely abban 
csúcsosodott ki, hogy az egyik ökológus kolléga mostanában indított egy projektet, amelyben én is 
részt veszek. Ennek lényege az, hogy a hidegtűrő növényeknek ezek a dolinák menedéket biztosíta-
nak, így ott olyan fajok találhatók, amelyek egyébként nem lennének természetesek a mi klímánkon. 
De éjszaka hideg légtó alakul ki, „lefolyik” a hideg levegő, így még nyáron is akár -4 fokokat mértünk 
a dolina alján. Ez sajátos élőhelyet jelent olyan növények számára, amelyek tűrik a hideget. A mai 
napig a legtöbb hivatkozásom azokra a cikkekre van, amelyek ehhez a témához kapcsolódóan az 
egyetemi doktori fokozat megszerzését követően készültek. Ennek a munkának aztán nagyon sok 
kiágazása volt. És ez miért is nagyon fontos? Amikor a biológia–földrajz szakpárt választottam, akkor 
még egyáltalán nem gondoltam arra, hogy ennek később mekkora jelentősége lesz. Környezetünk 
élettelen és élő környezetből áll. Az élettelen környezet vizsgálatára kiváló „terep” a geográfia, az 
élő környezetére pedig a biológia. A munkám során ezt a két területet mindvégig ötvöztem, amely 
kijelölte a geoökológiai vizsgálati irányokat, akár a dolinákról, akár a karsztok egészéről legyen szó.

Ez abban is megnyilvánult, hogy amikor a tájökológia tantárgyat tanítottam, mindig azzal kezdtem, 
hogy a tájban az összefüggésrendszerekre világítottam rá, illetve felhívtam a figyelmet, hogy ezeknek 
a kapcsolatoknak a vizsgálatát érdemes kiemelten kezelni. Ha ezt nem ilyen szemléletmóddal felvér-
tezve tesszük, annak a környezeti állapot látja a kárát. Az egyes tényezőket elkülönítve vizsgálva 
születhetnek javaslatok a környezeti problémák kezelésére, de az egymásra hatásukat megismerve 
adhatunk különösen hatékony választ a kihívásokra. Mindig erre a szemléletmódra biztatom a hallga-
tóimat, akik szép számmal szakdolgoztak irányításom alatt, illetve végeztek diákköri munkát ebben 
a témában. Minden évben 5-8 szakdolgozóm volt. Közülük sokan diákköri munkában is részt vettek 
szép sikerekkel, többen nyertek első helyezést. Ők ma már doktori címet szereztek a témakörömből.

Ez a pályafutása elején volt?

Igen, egy rövid ideig az éghajlattanon voltam tudományos segédmunkatárs. Aztán voltam a 
gazdaságföldrajzon, mert a professzor nem akart elengedni, de nem tudott állást kínálni ide. A gazda-
ságföldrajzi területen viszont adódott lehetőség, így azt is legalább két-három évig tanítottam. Ezután 
visszakerültem az éghajlattanra (megint tudományos segédmunkatársként), majd amikor Wagner pro-
fesszor meghalt, akkor Jakucs László a természeti földrajzra hívott. Két évtizeden át ott dolgoztam, 
természetesen a karsztok vizsgálatával foglalkoztam.

Mit gondol, az életpályájának mely szakaszai voltak a legjelentősebbek? 

Azért nehéz ezt megmondani, mert a kutatási tevékenységek egymásra épülve rajzolták ki a teljes 
képet. A munkám 50 százaléka mindig az oktatásé volt, és ugyanennyire tehető a kutatás szerepe 
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– tudatosan törekedtem arra, hogy így alakítsam ki az arányokat. Ezért volt az, hogy nagyon sok 
hallgatóval foglalkoztam, akár mint évfolyamfelelős; akkor is vittem őket kirándulni, amikor nem 
volt kötelező. Átvittem őket Burgenlandba, a Kőszegi-hegységbe, a tantervben előírtakon túl gyakran 
külön szerveztünk tanulmányutakat. Három évfolyamnak voltam évfolyamfelelőse, és évfolyamtalál-
kozók apropóján mindegyikkel találkozom most is. 

Nagyon fontos volt számomra az oktatás során ezeknek a diákköröknek a működtetése, illetve 
a diákköri hallgatóknak jó eredményre sarkallása. Ezen munkámnak köszönhetően kaptam meg a 
„mestertanár” címet az Oktatási Minisztériumtól. Egyébként az oktatást nagyon szerettem, és sok 
pozitív visszajelzés is érkezett hozzám. Annak idején, amikor a vizsgatanításra került sor, az általános 
iskolai mentorom azt mondta, alig hiszi el, hogy nem álltam még katedrán korábban. Hoztam tehát 
magammal egyfajta rátermettséget, szorgalmasnak is tartottam magam, meg szívesen is tanítottam. 

Végsősoron azt kell, hogy mondjam, megkaptam minden fontos, az oktató- és kutatómunkáért 
adható kitüntetést. 1966-ban az egyetemi doktori cím megszerzését követően megcéloztam az Aka-
démia által odaítélhető kandidatúrát. 1981-ben védtem meg a kandidátusi disszertációmat, amely „A 
karsztos dolinák fejlődésének ökológiai szabályozottsága” címet viselte (Keveiné Bárány, 1981). Tehát 
abban már benne volt mindaz a vizsgálatsor, amit addig a dolinákkal kapcsolatosan a mikroklímán 
kívül végeztem (növényfelvételezések, növénytípusok lejtőnkénti elkülönítése stb.). E vizsgálatok 
jelentették az alapot, amelyek továbbfejlesztésére az értekezésemet (később az akadémiai doktorit is) 
rá tudtam építeni.

Voltak kutatási irányváltások a karrierje során?

Tulajdonképpen nem. Az oktatómunkára sokkal inkább jellemző volt mindez, de abból is hihetetlen 
sokat profitáltam. Még általános gazdaságföldrajzi gyakorlatokat is vezettem, ahol soproni, meg 
szombathelyi kollégák is hallgattak. A klimatológiát azért tanítottam, mert a kutatásaim azzal indul-
tak, itt is gyakorlatokban vettem részt, illetve terepvizsgálatokra jártam. A pályám csúcspontjának 
ugyanakkor az akadémiai doktori cím megszerzését tartom. 

Ezek a kutatások természetesen elég komoly külföldi tapasztalatot, illetve kapcsolatrendszert 
hoztak. Számtalan nemzetközi konferencián vettem részt. Olyan is volt, hogy Postojnába (a karsztok 
őshazájába) egy évtizeden át minden évben doktoranduszokat is vittem szimpóziumra (pl. Keveiné 
Bárány, 2007), amelyért ugyancsak elismerést kaptam. Mondhatni, rengeteget profitáltak abból, 
hogy külföldön kellett előadniuk. Ma már a doktoranduszaim nagy része tudományos intézetekben 
vagy egyetemeken (Kecskemét, Gödöllő, Innsbruck stb.) dolgozik, egyikük a győri egyetem 
rektorhelyettese. Kapcsolatunk volt többek között a Durhami Egyetemmel, Helen Goldi révén, ahova 
három hallgatót három-három hónapra küldhettem, mondanom sem kell, életük nagy élménye volt, 
hiszen abban az időben ez ritkaságszámba ment. Az ERASMUS révén is létesítettünk nemzetközi 
kapcsolatot. Tübingenbe minden második évben vagy mi mentünk, vagy az ottani professzor hozta 
a hallgatóit Aggtelekre kutatni. Diákköröseimmel, szakdolgozóimmal talajtani, illetve szedimento-
lógiai gyakorlatra is utaztunk, a dolinák vizsgálata ezen területek átfogó ismeretét sem nélkülözheti. 

Az élményszerű előadások egyik fontos feltétele volt az is, hogy Kanadától Japánon, Dél-Koreán 
át Mexikóig vagy éppen az európai országokig személyesen ismerhettem meg a karsztokat. Vagy 
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említhetném a karsztok felszíni folyamatait kutató neves külföldi professzorokat, (Paul W. Williamst 
az Aucklandi Egyetemről, vagy Derek Ford professzort Kanadából), akikhez fűződő személyes 
ismeretség révén nem egyszer tanítványokat tudtam beajánlani. De említeném még M. M. Sweeting 
geomorfológus professzor asszonyt Oxfordból. Ő az egyik legnagyobb név a szakmában, vele Kana-
dában voltam terepen. 

Mit gondol, melyek a nemzetközi, illetve a hazai geográfia hasonlóságai, különbözőségei? 

Mindig igyekeztem azokra a szakmai kapcsolatokra hangsúlyt helyezni, amelyek közel álltak a mi 
kutatásainkhoz. Azt tapasztaltam, hogy Nyugat-Európában, például Németországban, az egyetemeken 
a geológia az, aminek rangja van. A geográfiának szűkebbek a lehetőségei és ez mai napig rányomja 
a bélyegét annak szerepére. Ez azt is jelenti, hogy sokkal nehezebb volt a társadalom- vagy éppen 
a természeti földrajznak a szerepét hangsúlyozva geográfusként kutatni, mint a geológusoknak. De 
ne feledjük, a geológus a Földnek egy szeletét, vertikális rétegét kutatja. Ezzel szemben a geográfia 
tájakat vizsgál. A tájban ott van a víz, a talaj, ott van a növényzet, az élet, a társadalom, ott van a 
társadalomnak az a része, amely használja a természetet. A kettő kapcsolatának a vizsgálata tudomá-
nyosan is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen erről kevesebbet tudunk, mint amit kellene. 

Ebben az értelemben szerencsém volt a biológia–földrajz szakkal, mert ezekre egyszerre volt 
rálátásunk. Nem véletlenül foglalkoztam a karsztokon túlmenően alternatív energiával, szélenergi-
ával; ezekből a vizsgálatokból nem egy publikáció született (Tar et al., 2001; Keveiné Bárány, 2001; 
Keveiné Bárány & Simon, 2007; Keveiné Bárány, 1991). Már 1970-ben megírtam, hogy a Dél-Alföldön 
is lehetne kisebb teljesítményű szélkerekeket működtetni. A tanyákon, vagy a farmokon megtermel-
hetnék azt az energiát, ami fűtésre, öntözésre kell, de a villamosenergia lobbi ezt nem támogatta. 
Ebben az időben a Wagner professzorral közös cikkünkben a szélnek a gyakoriságát a szélmalmok 
elterjedésével hoztuk összefüggésbe (Bárány et al., 1970). Már az 1900-as évek elején – a szárazmal-
mokon és a vízimalmokon túl – 800–900 szélmalom volt az Alföldön, pedig akkor még sehol nem állt 
rendelkezésre korszerű technológia. Az Akadémián egy konferencián ismertetett, a malmok területi 
elhelyezkedésével, telepítési lehetőségeivel kapcsolatos eredményeink hasznosítására a gyakorlati 
életben is jelentkezett igény. Az alternatív energia hasznosítását leszámítva azonban a fő kutatási 
területem mindvégig a karszt maradt.

A szakmai pályafutását tekintve mire a legbüszkébb?

Dövényi Zoltán professzortól tudtam meg, hogy a gazdaságtudományban voltak már női „nagy-
doktorok”, de a földrajztudományban én voltam az első, aki megvédtem az akadémiai doktori 
értekezésemet 2003-ban. Ami nagyon kedves emlék még, hogy a kollégáim a 65. születésnapomra a 
hozzám szakmailag közel állók tollából származó, 77 cikket tartalmazó kötetet szerkesztettek nekem. 
A kötet sokszínűségéből látszik, hogy mennyire széles az a spektrum, amelyen életem során mozog-
tam, hiszen a szerzők között találunk térképészt, társadalomföldrajzost, ökológust, hazai és külföldi 
szakembereket egyaránt (Kiss et al., 2006).

Ezek persze „csak” tárgyi dolgok. Ugyanakkor büszke voltam mindig arra, hogy a hallgatóim ked-
veltek és szerették az előadásaimat, így nem volt soha olyan gondom, hogy ne jártak volna be. Abban, 
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hogy a szakmai munkában kiteljesedhettem, sokat köszönetek még a férjemnek, aki a Mikrobiológiai 
Tanszék vezetője volt és úgy halt meg 2003-ban, hogy beadta az akadémiai értekezését, de megvé-
deni már nem tudta. Két gyermekem van, egy fiam és egy lányom, akik molekuláris genetikusként 
(növény-, illetve humángenetikusként) évek óta angliai egyetemeken tanítanak. Ez is hozzátartozik 
ahhoz, hogy úgy érzi az ember, teljes és harmonikus volt az élete. 

Másrészt azt is megjegyezném, hogy egy-két kivételtől eltekintve, nagyon jó kollegiális kapcsola-
taim voltak. Tíz évig voltam tanszékvezető, ez alatt az idő alatt a munkatársak körében úgy érzem, jó 
hangulat uralkodott. Sikerült olyan légkört teremteni, amelyben bár a magas teljesítményt elvártam, 
de ezt egyensúlyra törekedve tettem. Tanárként szigorú voltam, de ezt elfogadták a hallgatók, mert 
csak akkor voltam kemény, amikor láttam, hogy nincs teljesítmény. Mindemellett segítettem őket, 
volt, akinek szinte a kezét kellett fogni a szakdolgozatírás során. 

Mit tart a magyar geográfia fő erényének, esetleg problémájának?

A nem egy esetben szakmai féltékenységre visszavezethető kooperációhiányt problémának tartom. 
Valódi, releváns megoldások az együttműködésekből születhetnek. A féltékenység ráadásul olyan 
szakmai vitákat szülhet, amelyek nem hogy elősegítenék, de hátráltatják a fejlődést. Nem voltam 
megalkuvó soha, de mindig arra törekedtem, hogy megtaláljam az egyensúlyt ezen a téren. 

Látom, hogy a külföldi cikkek szinte mindegyike sokszerzős, együttműködésre épülő eredmény, 
míg nálunk a társszerző esetleg egy professzor volt korábban. Ma már nincsenek egyéni nagy kutatá-
sok, mert a vizsgálatok többsége multidiszciplináris. Önmagában a földrajzban is több dologhoz kell 
érteni, a geográfiát sem lehet egyedül művelni. Talán elsők között voltam, aki a szakmánkban erőltette 
a társszerzős közlemények megjelentetését. Emlékszem, Jakucs László professzort is rávettem, hogy 
a közös cikkünket elvihessem Párizsba egy konferenciára (Jakucs & Bárány, 1984). Abban az időben 
még ennyire sem volt hajlandóság arra, hogy az eredményeket akár ilyen formán is megosszák. Én 
úgy gondolom, hogy az együttműködésre épülő vizsgálatok esetében, ha valaki akár csak egy-két 
téglát tesz hozzá az eredményekhez, akkor is ott kell lennie a szerzők sorában. Lehet, hogy a kiinduló 
ötlet az övé volt, vagy az ő közreműködésével oldották meg a problémát. A fentieken túl a szélesebb 
körű, városokon átnyúló kooperációk is hiányoztak. Pedig hasznos lenne elismerni, hogy a közvetlen 
környezetünkön kívül is lehetnek olyan szakemberek, akik tudnak tudományos értéket hozzáadni az 
eredményeinkhez. 

A másik problémának azt látom, hogy nehezen szokunk hozzá ahhoz, hogy megváltozott a világ, a 
kutatómunka feltételei, a módszerek, a módszerekhez járó eszközök. Az innovációkat a geográfiának 
is követnie kell, hogy megfelelő válaszokat adhassunk a társadalmi és környezeti kihívásokra. 

Véleménye szerint kik azok, akik a legnagyobb hatást gyakorolják a magyar geográfiára? 

Nagyon nehéz az embernek a saját generációjából kiemelni bárkit is. Ennek megítélésében maxi-
mum az adhat némi támpontot, amikor látok egy-két doktori védést. Akik ott vannak, valamilyen 
mértékben meg tudják mutatni, milyen szinten képviselik a saját szakterületüket. Meggyőződésem, 
hogy például Kovács Zoltán, Mészáros Rezső vagy Dövényi Zoltán professzorok kiemelkedőek a 
társadalomföldrajzi területen. Természetföldrajzban mindenképpen megemlíteném Szegedről Mezősi 
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Gábort, Debrecenből Kerényi Attila vagy Lóki József professzort. A fiatalabbak közül kiemelném 
Szabó Szilárdot, aki geoinformatikus irányultságú, így próbálja összekapcsolni a különféle ismereta-
nyagokat. Említhetnék még persze további neves professzorokat is, de olyan karakter, aki nemzetközi 
szinten átfogó kutatásokat végez, nagyon kevés van.

Végül egy utolsó kérdés: mit ajánlana a fiatal geográfus generáció figyelmébe?

Ahogy a tankönyveimből vagy éppen az elektronikus jegyzeteimből is tükröződik (Keveiné Bárány, 
1991, 1998) a tájkutatás kiemelkedő fontosságú a szakmánkban, minden, ami geográfia, valahol ott 
kezdődik. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a klímát, a talajt, a vizet, a növényzetet, az élővilágot, 
sem azok társadalmi hasznosítását. Így épül fel az Ökozónák a Földön című kurzusom mellett a témát 
körüljáró könyvem is, amely sorra értékeli a zónák elhelyezkedését meghatározó földrajzi tényezőket 
(Keveiné Bárány, 2016). 

Ezzel arra szeretnék utalni, hogy a szemléletet hasznos lenne megváltoztatni. Az említett tényezők 
mindegyikét megbízható szinten kellene ismerni, ez segítené a problémák feltárását, a kihívásokra 
való válaszok megfogalmazását. Mondanám, hogy polihisztornak kellene lenni, de ez ma már nem 
lehetséges. És ezért mondtam, hogy a különböző tudással felvértezett szakemberek kooperációjára 
van szükség. Erre jó példa volt a Mezősi Gábor irányításával folytatott geoökológiai térképezésünk 
(Mezősi & Rakonczai, 1997; Keveiné Bárány, 1997). Mindenkinek megvolt a maga részfeladata, 
amelyeket ötvöztünk, és az eredményeket használjuk a mai napig is. Tehát azt gondolom, hogy olyan 
holisztikus szemléletre lenne szükség, amely segít a jövőbeli problémák megoldásában. 

KÖVETKEZTETÉSEK

Keveiné Bárány Ilona a földrajz iránt elkötelezett nemzetközileg ismert és elismert karsztkutató 
kiemelkedő, több mint öt évtizedes múltra visszatekintő kutatói, illetve tudományszervezői tevékeny-
séggel. A magyar földrajztudomány történetében első női akadémiai doktor. Munkájának elismerését 
nemzetközi tudományos testületi tagságok, illetve díjak, kitüntetések jelzik. Kiterjedt tudományszer-
vezői, illetve közéleti tevékenységét a geotudomány szolgálatába állította, mind az egyetem, mind 
pedig a Magyar Földrajzi Társaság keretei között. Véleménye szerint napjainkban a szakmai-emberi 
kooperáció jelentősége nem hagyható figyelmen kívül a tudományos eredmények tekintetében. 
Kiemelkedő nemzetközi tudományos kapcsolatrendszere is segítette abban, hogy a karsztok ökológiai 
elemzésében eredményei nóvumnak számítanak. Életútja a társadalmi mobilitás szempontjából is 
különleges: Keveiné Bárány Ilona egy békési kistelepülésről jutott el az akadémiai doktori fokozatig. 
Pályája során kiemelt szerepet kapott a fiatalok oktatása, az utánpótlás-nevelés, amelyben az együtt-
működésre építő holisztikus szemléletmódjával sokak tudományos karrierjét indította el a sikerekhez 
vezető úton.
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Munkaerő-gazdálkodási körkép a dél-dunántúli 
régióban a pandémia idején

Labour retention in South Transdanubia during the pandemic

ABSZTRAKT

Empirikus kutatásunkban a dél-dunántúli régióban működő szervezetek vettek részt (n=241). A tanul-
mány célja a pandémia idején a régióban alkalmazott munkaerő-megtartási eszközök és módszerek 
vizsgálata. Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy a régióban működő cégek a szervezeti méretük 
függvényében milyen eltérő HR-gyakorlatokat vezetnek be a munkaerő megtartása érdekében. Kutatá-
sunk során mind a három hipotézisünket igazoltuk, azaz a szervezetek a méretükből fakadóan eltérő 
HR-lépésekkel igyekeznek megtartani a munkaerőt, amihez kapcsolódóan különböző módon fejlesztik 
a munkavállalók szakmai tudását, illetve más-más programokat alkalmaznak a munkaerőhiány 
kezelésének a céljából. A kutatással szembeni kritika, hogy törekszünk ugyan a minél heterogénebb 
vizsgálati minta összeállítására, azonban , ami megkérdőjelezi az eredmények generalizálhatóságát, az 
nem tekinthető reprezentatívnak. A jövőben egy összehasonlító kutatás keretében szeretnénk megvizs-
gálni, hogy a dél-dunántúli régióban kimutatható tendenciák az ország más területein is észlelhetőek-e. 

Kulcsszavak: dél-dunántúli régió, gazdasági válság, munkaerő-gazdálkodás, munkaerő-megtartás, pandémia

ABSTRACT

Our empirical research involved organisations operating in South Transdanubia (n = 241). The study 
aims to investigate the practices and methods adopted in the region to maintain the workforce during 
the pandemic. The research (questionnaire) sought to answer the question of how firms in the region, 
depending on their organisational size, adopt different HR practices to retain their workforce. In our 
study we confirmed all three hypotheses, regarding how organisations apply different HR practices to 
retain their workforce depending on their size, which is related to the different ways they develop their 
employees’ skills and the different programmes they use to deal with labour shortages. The sample 
is criticized for not being representative, although it seeks to be as heterogeneous as possible, which 
calls into question the generalisability of the results. In the future, we would like to examine whether 
the trends observed in South Transdanubia can be perceived in other parts of the country as part of a 
comparative study.

Keywords: economic crisis, workforce management, labour retention, pandemic, South Transdanubia

1 Associate professor, Hungarian University of Agricultural and Life Sciences, 7474 Simonfa Petőfi utca 40, 06 20 531 
34 03, komuves.zsolt.sandor@uni-mate.hu, 0000-0002-7966-3346

2 Associate professor, Budapest Metropolitan University, 2096 Üröm, Kecskerágó utca 7, 06 30 68 61 984 9, szszabo@
metropolitan.hu, 0000-0001-6313-555X 

3 Associate professor, Hungarian University of Agricultural and Life Sciences, 7400 Kaposvár, Fejedelem utca 5, 06 30 
94 77 08 szabo-szentgroti.gabor@uni-mate.hu, 0000-0003-2129-9067

4 Assistant professor, Budapest Metropolitan University, 1028 Budapest, Rend utca 11. 06 30 60 44 99 5, hvadaszg@
gmail.com, 0000-0001-5555-4922

mailto:szszabo@metropolitan.hu
mailto:szszabo@metropolitan.hu
mailto:Szabo-Szentgroti.Gabor@uni-mate.hu
mailto:hvadaszg@gmail.com
mailto:hvadaszg@gmail.com


Vol. 17, Issue 3.

14

BEVEZETÉS

Magyarország munkaerőpiacát a rendszerváltás időszaka óta a tartós és jelentős mértékű munkanélkü-
liség jellemezte, azonban a 2008-ban kezdődött válság utáni kilábalást követően, 2013-tól mindinkább 
a magas foglalkoztatási- és a mérsékelt munkanélküliségi ráta vált meghatározóvá (Koós, 2021). A 
2013 és 2019 közötti években az aktivitási és a foglalkoztatási ráta folyamatosan emelkedett. Az 
aktivitás növekedésének a fő forrása a nyugdíjrendszer átalakítása volt, amely jelentősen hozzájárult 
a foglalkoztatás bővüléséhez. Bár az aktivitási ráta értéke a 2017–2019 közötti időszakban tovább 
emelkedett, a gazdasági aktivitás növekedése lelassult (Pulay, 2020). 

Az Egészségügyi Világszervezet (Word Health Organization – WHO) pekingi regionális irodája 
2020. január 5-én ismeretlen okú tüdőgyulladásos betegek csoportjáról kapott értesítést Vuhanból 
(Szerencsés et al., 2021). 2020 márciusára több mint 175 különböző földrajzi területen jelentették 
a COVID-19 (SARS-CoV-2) által okozott betegségek eseteit (Craven et al., 2020). A világjárvány 
komoly leépítési hullámot okozott, ami egycsapásra változtatta meg a munkaerőhiányos környeze-
tet, mivel a járvány és annak gazdasági hatásai nem várt helyzet elé állították az összes országot 
(Terták & Kovács 2020). Az üres álláshelyek száma és aránya 2020 első negyedévben erőteljesen 
csökkent, miután a vállalatok recesszióval szembesültek, és a következő időszakra is alacsonyabb 
termelési volumenre rendezkedtek be. Rövid idő alatt kellett meghozni súlyos gazdasági döntéseket 
a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. A fejlett gazdaságokban a bruttó hazai termék 
(GDP) gyorsabban esett vissza, mint a 2008–2009-es recesszió idején, és a nehézségek világszerte 
érezhetőek voltak (Bruno, 2021; Lendvai et al., 2021). 

Magyarországon 2020 januárjától kezdett el a kormány hivatalosan foglalkozni a járvánnyal és első 
intézkedéseként létrehozta a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset, mely 
2020. január 31-én tartotta meg első alakuló ülését. A koronavírus-fertőzés miatt áprilisra számos, 
elsősorban kis- és középvállalkozás került nehéz helyzetbe, és került olyan problémák elé, melyek 
veszélyeztetik a foglalkoztatottak megtartását. 2020. április 4-én Magyarország miniszterelnöke 
kijelenti: „annyi munkahelyet fogunk létrehozni, amennyit a koronavírus elpusztít” (Magyarhirlap.
hu, 2020), és ennek megfelelően bejelentett egy bértámogatási programot, a 13. havi nyugdíj vissza-
építését, a kiemelt nemzetgazdasági ágazatok újraindítását, valamint több mint 2000 milliárd forint 
értékben biztosítanak támogatott hitelt a hazai vállalatok finanszírozására. A bértámogatást akkor 
lehet igénybe venni, ha a munkáltató nem tudja teljes munkaidőben foglalkoztatni a dolgozóit. Azok 
a munkavállalók, akiknek a részmunkaideje 50 százalék alá csökken, havonta és egyénenként akár 
100 ezer forintot meghaladó támogatásban is részesülhetnek. Akiknél eléri a részmunkaidő az 50 
százalékot, azoknál a támogatási összeg legfeljebb 75 ezer forint lehet (Kormányhivatal.hu, 2020).

A válság kezelésére végrehajtott korlátozási intézkedések és a mobilitási korlátozások jelen-
tősen átalakították a munkaerőpiacon általánossá vált HR-gyakorlatokat is. Az első hullám idején a 
COVID-19 miatti kényszerű leállásokra adott leggyorsabb reakció először a létszámstop, utána pedig 
a létszámleépítés volt. Ezzel egy magyarországi kutatás alapján a válaszadó cégek egytizede élt. A 
második szakaszban a jelentősebb leépítéseket végrehajtó vállalatok/intézmények aránya csökkent, sőt 
a vállalkozások közel tíz százalékánál létszámnövekedés is volt. A leépítést legtöbben csak a kölcsön-
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zött munkaerő körében hajtottak végre (Pató et al., 2022). A szervezetek rákényszerültek arra, hogy új 
módszereket, eszközöket vezessenek be a munkavégzés terén. A koronavírus-járvány terjedésével az 
Ipar 4.0 által kínált fejlett technológiai megoldások jelentősége egyik napról a másikra felértékelődött. 
A korszerű internetes hálózatok és eszközök lehetőséget biztosítottak a hatékony otthoni munkavégzés 
kialakításához, a távoktatás kiterjesztéséhez, a weben elvégezhető szolgáltatások népszerűségének 
növeléséhez és az online kapcsolattartáshoz is (Pirohov et al., 2020; M. Császár et al., 2021).

Csugány (2018) azonban felhívja a figyelmet a technológiai változások kettős hatására, melyet 
a munkaerőpiacra gyakorolnak; egyrészt álláshelyek megszűnését indukálhatják, másrészt azonban 
növelhetik az új technológiákhoz illeszkedő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók foglalkoz-
tatását. Nemeskéri et al. (2016) véleménye szerint egy válsághelyzetben az alapvetően kedvezőtlen 
helyzetű csoportok egyébként is jelentős munkaerőpiaci versenyhátrányai inkább fokozódnak, mint 
csökkennek, azonban összességében a technikai fejlődés eredményei inkább lehetőségnek, mint 
fenyegetésnek tekinthetők az előttünk álló időszakban. Ugyanakkor az otthoni munkavégzés kiter-
jesztése csökkentheti a kedvezőtlen térségekben élő személyek munkavállalási nehézségeit, emellett 
pedig hozzájárulhat a munka és a magánélet közötti összhang megteremtéséhez is. A járványügyi 
korlátozások feloldásával több ágazat is újraindult, a vállalatok a korábban tapasztaltakhoz képest 
bátrabban mertek tervezni, így újra erős munkaerőhiány alakult ki a piacon. 

A következőkben a munkaerőmegtartását vizsgáló tanulmányokat mutatunk be az olvasó számára. 
A szervezetek munkaerőigénye ma már egyre nehezebben elégíthető ki a csökkenő munkaerő-tar-
talékból, így azok egymással versenyeznek a munkavállalókért. Ennek hatására a munkavállalók 
alkupozíciója és elhelyezkedési lehetőségei az elmúlt hónapokban jelentősen javultak, a munkahely-
váltás gyakoribbá vált, amelynek negatív hatásaként a fluktuáció növekedése jelentkezett (Gelencsér 
et al., 2020). A szervezetek fluktuációja összefogó képet mutat arra vonatkozólag, hogy milyen 
munkakörökben cserélődnek a munkavállalók a leggyakrabban, továbbá arról is tájékoztat, hogy 
mennyire elégedettek a munkavállalók az adott szervezettel, és azok mennyire hatékonyan kezelik a 
problémakört (Samal, 2019; Zhurkina & Shevaldova, 2017). 

A munkaerőforgalom emelkedése olyan problémákra és hibákra enged következtetni, amelyek 
egy szervezet jövőbeni sikeres és hatékony működését merőben gátolhatják. Ennek megfelelően a 
HR-kihívások kezelésére a gyakorlatban azonnali lépéseket és módszereket szükséges alkalmazni 
(Boudreau, 2010). A fluktuációhoz kapcsolódó költségek az üres álláshelyek, a képzésre fordított 
erőforrások és – talán a legfontosabb – az emberi tőke elvesztésének költségeit tartalmazza, amelyek 
a szervezet számára komoly kiadásokkal járnak (Grissom et al., 2016). Bizonyos esetekben a mun-
kaerőmozgása pozitívan is befolyásolhatja a vállalatok működését (Boudreau, 2020; Sebők, 2015), 
hiszen biztosíthatja a korszerű tudást, a friss, új gondolatok és szemlélet bekerülését a szervezethez 
(Nemeskéri & Pataki, 2007).

Ezzel egyidejűleg szükséges kiemelni, hogy a munkavállalói elvárások is megváltoztak, hiszen 
amíg az idősebb generáció megelégedett korábban azzal, ha emberszámba vették őket, az új generáció 
már elvárja a rugalmas foglalkoztatást, a magasabb bérezést (Korzynski, 2013; Dernóczy-Polyák 
& Kurucz, 2019), a munka–magánélet egyensúlyának összehangolását (Sinambela, 2020). Ha nem 
teljesülnek ezek az igények, gondolkodás nélkül munkahelyet váltanak, hiszen a munkaerőkereslet 
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dominanciája miatt válogathatnak a különböző állásajánlatok között. A dolgozók megtartása tehát 
olyan aktuális problémakörré vált, amelyre a vezetőknek és a HR-szakembereknek folyamatosan 
újabb válaszokat szükséges adniuk (Poór & Csedő, 2016). 

A fentiek alapján felmerül a kérdés, hogyan ösztönözhetik a szervezetek maradásra munkavállaló-
ikat. A szakirodalom számos tényezőt sorol fel, amely a munkaerő-megtartási képességet erősítheti, 
mint például a képzési lehetőségek kínálatának bővítése (Khan, 2018; Kurucz, 2018), a biztonságos és 
egészséges munkahelyi környezet megteremtése, a teljesítmény elismerése (Dajnoki & Héder, 2017; 
Fábián 2011), a munkavégzési körülmények javítása, cégautó használatának biztosítása (Poór et al., 
2018), munkáltatói márkaépítés (Thalgaspitiya, 2020, Héder & Dajnoki, 2020) és a versenyképes 
javadalmazás (Mary et al., 2002; Krajcsák & Kozák, 2018; Szabó, 2016). 

A leírtak alapján megállapítható, hogy a munkáltatók egy meglehetősen összetett HR-kihívás 
előtt állnak, de vajon képesek lesznek-e a vállalatok a kor követelményeinek megfelelő motivációs 
stratégiát alkalmazni a munkaerőmegtartása érdekében? 

MÓDSZEREK

A tanulmány célja a pandémia idején a dél-dunántúli régióban alkalmazott munkaerő-megtartási 
eszközök és módszerek vizsgálata. A vizsgálat során az alábbi kutatási kérdést fogalmaztuk meg: 
a szervezet mérete befolyásolja-e azt, hogy a kutatásban résztvevők milyen eszközökkel próbálják 
megtartani a munkavállalóikat? A kutatási kérdéshez kapcsolódóan az alábbi hipotéziseket állítottuk 
fel: 

1. (H1) szerint a szervezet mérete alapján szignifikáns különbségeket fedezhetünk fel, abban a 
tekintetben, hogy a szervezetek, milyen HR-lépések bevezetésével próbálják meg megtartani a mun-
kavállalókat.

2. (H2) szerint a szervezet mérete alapján szignifikáns különbségeket fedezhetünk fel abban a 
tekintetben, hogy a szervezetek, hogyan fejlesztik a munkavállalók tudását. 

3. (H3) szerint a szervezet mérete alapján szignifikáns különbségeket fedezhetünk fel, abban a 
tekintetben, hogy a szervezetek milyen programok bevezetésével próbálják meg csökkenteni a mun-
kaerőhiányt.

A felmérés háttérinformációi: 
• Mintavételi egység: hazai kis- és középméretű gazdasági társaságok vezetői 
• Minta nagysága: 241 vállalkozás
• Mintavétel helye: dél-dunántúli régió
• Adatforrás: primer adatok 
• Kutatás időszaka: 2020. március – 2021. szeptember
• Kutatási módszer: megkérdezéses egyválaszadós (Parry et al., 2021) vizsgálat. A mintavétel 

során a hólabda módszert alkalmaztunk. 
• Kapcsolatfelvételi mód: online adatfelvétel
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Az online kérdőív összesen 16 kérdést tartalmaz. Az adatok értékelése során az SPSS-programcsoma-
got használtuk, ezen belül elsősorban leíró statisztikai módszereket alkalmaztunk. A háttérváltozók 
és az egyes válaszok közötti összefüggések kimutatása érdekében kereszttábla elemzést végeztünk, 
melynek során megvizsgáltuk a Crammer-féle együtthatót. A statisztikai próbák eredményeit p <0,05 
esetén tekintettük szignifikánsnak. A háttérváltozók összefüggéseinek statisztikai elemzésére egy-
szempontos varianciaelemzést (ANOVA) alkalmaztunk. Szekunder adatforrások alkalmával hazai és 
nemzetközi szakirodalmakra, publikációkra, folyóiratokra és internetes hivatkozásokra támaszkod-
tunk.

EREDMÉNYEK

A dél-dunántúli régió munkaerőpiaci helyzete az elmúlt évtizedben

A dél-dunántúli régió gazdasági és társadalmi szempontból a hátrányos helyzetű térségek közé sorol-
ható, a térségben megvalósuló beruházások intenzitása alacsony, infrastrukturális feltételei még a 
felzárkózó kategóriába sorolhatók, így a térség termelő nagyvállalatainak száma elenyésző. A régió 
településszerkezete országos összehasonlításban szétaprózódott, a településhálózatának gerincét kis-
városok jelentik, azonban ezek a települések sok esetben a régió legintenzívebben zsugorodó elemei 
(Horeczki, 2014). E sajátosságok alapvetően meghatározzák a régió lehetőségeit és befolyásolják a 
munkaerőpiac dinamikáját. Kiemelendő, hogy a térség foglalkoztatási helyzete 2009 és 2020 között 
javuló tendenciát mutatott, azonban 2017 óta az emelkedés üteme veszített dinamikájából (Központi 
Statisztikai Hivatal [KSH], 2019). Az elmúlt évtized során a regionális szintű foglalkoztatási ráta 
47%-ról 56%-ra, az aktivitási arány 52,7%-ról 59,1%-ra emelkedett, míg a munkanélküliségi ráta 
10,8%-ról 5,1%-ra csökkent (KSH, 2021). A térség gazdasága és munkaerőpiaca egyaránt heterogén, 
amelyet egyes munkaerőpiaci mutatók változása is jelez. 

A régió megyéi közül Tolna megye helyzete a legkedvezőbb, hiszen amíg a 2021. évi foglalkoztatási 
rátája 60,2%, addig Somogy megye esetében ez az érték 4,8 százalékponttal kedvezőtlenebb (KSH, 
2022). 2021. III. negyedévi adatok alapján a régió megyéi közül továbbra is Tolna volt a legkedvezőbb 
helyzetben, ahol a 15–74 éves népesség 62,4%-a volt gazdaságilag aktív, Baranyában ez az arány 
60,7%, Somogyban pedig 58,7%. 

A régió gazdasági aktivitási aránya tehát tendenciózusan elmarad az országos átlagtól, és az 
előző évi adatokhoz képest is csökkenő tendenciát mutat (KSH, 2021; KSH, 2022). Amíg Somogy 
megyében a foglalkoztatottak száma csökkent 2020 III. negyedévéhez képest, addig Tolnában az 
országos adatokkal azonos mértékben megnövekedett. Magyarországon a munkanélküliség az egyik 
legégetőbb társadalmi és egyben gazdasági probléma (Varga, 2020). A regionális munkanélküliségi 
ráta meghaladja az országos adatokat, azonban megyei szinten pozitív változások is megfigyelhetők. 
Baranya (5,1%) és Somogy megye (4,9%) munkanélküliségi adatai nem követték az országos javulást, 
azonban Tolnában a munkanélküliségi ráta csupán 3,5%, amely még az országos átlagnál is kedve-
zőbb (3,9%) (KSH, 2022). 
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Az átlagkeresetek alakulása is követi a munkaerőpiaci egyensúlyi mutatók jellemző tendenciáit. 
A régión belül Tolna megye keresetei a legmagasabbak, a szellemi foglalkozásúak bruttó 540 ezer 
forintot, a fizikaiak bruttó 298 ezer forint kerestek. Somogy megyében az átlagkereset a fizikai 
foglalkozásúaknál 7,6%-kal, a szellemieknél 10%-kal növekedett. Ennek eredményeként az előbbiek 
átlagosan bruttó 271, az utóbbiak pedig 444 ezer forintot kerestek. Baranya megyében a fizikai fog-
lalkozásúak átlagkeresete bruttó 267 ezer Ft, a szellemiek bruttó 447 ezer forintot kerestek. Annak 
ellenére, hogy a keresetek az országos átlagtól elmaradnak, a megyei szintű fizetések a fizikaiak 
esetében átlagosan 6,9%-kal, míg a szellemiek vonatkozásában 10%-kal emelkedtek az előző évi 
adatokhoz képest (KSH, 2021; KSH, 2022).

A szervezet méretének hatása a munkavállalók megtartása 
érdekében alkalmazott HR-eszközökre

A kutatásban 241 személy vett részt. Közülük 165 (68,5%) férfi és 76 nő (31,5%). A válaszadók 
életkori megoszlását az 1. ábra szemlélteti. A válaszadók több mint a fele (55%) 40–59 éves életkorban 
volt az adatfelvétel időpontjában. A vizsgálati minta 30%-át képezi a 60 éves vagy az ennél idősebbek 
korosztály. 

1. ábra: A válaszadók életkori megoszlása (n=241); 
Figure 1. The ages of respondents (n=241)

Forrás: saját szerkesztés; Source: own editing

A megkérdezettek munkahelyi beosztását a 2. ábra szemlélteti. A válaszadók 40%-a volt tulajdonos, 
27%-a felsővezető. A vizsgálati személyek között beosztott munkatársak nem szerepeltek. A vizsgálati 
minta 88,5%-a dolgozik vezetőként vagy cégtulajdonos. A fennmaradó 11,5% az egyéb válaszlehető-
séget jelölte meg, azaz se nem vezető, se nem tulajdonos, se nem beosztottként dolgozik a szervezetnél. 
Feltételezésünk szerint ők azok a személyek, akik vagy kölcsönzött munkaerőként dolgoznak a 
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szervezeteknél, ezért valójában nem részesei a személyi állománynak, vagy nem munkaviszonyban 
foglalkoztatottak, hanem alvállalkozók, akik ilyenformán szintén nem részesei a szervezetnek. 

2. ábra: A válaszadók megoszlása a munkahelyi beosztásuk alapján (n=241)
Figure 2. Job title of respondents (n=241)

A 3. ábra szemelteti a szervezeteket a méret szerinti megoszlásuk alapján. Látható, hogy a legtöbb 
szervezet (41%) mikrovállalkozás, továbbá 27 (19%) nagyvállalat és 45 (32%) középvállalat vett részt 
a kutatásunkban. 

3. ábra: A szervezetek méret szerinti megoszlása (n=241)
Figure 3. The size of organizations (n=241)

A tanulmány további részében azt mutatjuk be, hogyan befolyásolja a szervezet mérete a munkaerő 
megtartását, vagyis a különböző méretű szervezetek eltérő HR-eszközökkel tartják-e meg a munka-
vállalókat. A 8. kérdésre kapott válaszokat Khí-négyzet próbával elemeztük. Eredményeink alapján 
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a különböző méretű szervezetek más-más intézkedésekkel igyekeztek megtartani a munkavállalókat 
(χ2 = 29,390; df = 18; p =0,044), (Cramer’s V = 0,202; p= 0,044). A különbségek szignifikánsak, de 
a változók közötti kapcsolat gyenge, vagyis a szervezetek a méretük alapján más-más intézkedések 
bevezetésével tartják meg a munkavállalókat, de kettő közötti együtt-járás gyenge. Az 1. táblázat 
mutatja kereszttáblás elemzésünket. Ez alapján látható, hogy a szervezetek több mint a felének (53,1%) 
nem kellett a munkavállalók megtartása érdekében új lépéseket bevezetnie. 

1. táblázat: A szervezet mérete és a munkavállalók megtartása céljából hozott lépések kereszttábla elemzése (n=241) 
Table 1. The crossable analyze of the size of organizations and HR practices to retain the manpower (n=241) 

Munkavállaló megtartása érdekében hozott 
lépések

Mikrovállalat 
2–8fő

Kisválla-
lat 9–49fő

Középválla-

lat 50–249 
fő

Nagyvállalat 
250 fő, és an-
nál nagyobb

Összesen

Nem kellett a munkavállalók megtartása ér-
dekében új lépéseket bevezetni

34

58,6%

68

61,3%

17

37,8%

9

33,3%

128

53,1%

Home office
7

12,1%

17

15,3%

14

31,1%

9

33,3%

47

19,5%

Csökkentettük a bérüket
0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Szabadság kiadása
0

0%

5

4,5%

3

6,7%

3

11,1%

11

4,6%

Munkaidő-rövidítés
7

12,1%

13

11,7%

3

6,7%

3

11,1%

26

10,8%

Fizetés nélküli szabadságra küldtük őket
2

3,4%

1

0,9%

2

4,4%

0

0,0%

5

2,1%

Rendes szabadság egy részének kiadásával
0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Leépítés
2

3,4%

1

0,9%

0

0,0%

1

3,7%

4

1,7%

Megvontunk minden fizetéshez kapcsolodó 
egyéb juttatást

6

10,3%

6

5,4%

6

13,3%

2

7,4%

20

8,3%

Összesen
58

100,0%

111

100,0%

45

100,0%

27

100,0%

241

100,0%

A következő lépésben ANOVA-próbával és LSD post hoc teszttel vizsgáltuk meg, hogy a szervezetek 
mértük alapján különböznek-e abban a tekintetben, ahogyan fejlesztik a munkatársak tudását. Két 
esetben találtunk szignifikáns különbséget. A válaszadóknak szignifikánsan eltér a véleménye ((F(3)= 
2,973, p=0, 0,032) annak a megítélésben, hogy a szervezetük esetében mennyire igaz azaz állítás, 
hogy „Nincs továbbképzési lehetőség”. A post hoc teszt alapján szignifikáns a különbség a mikro-
vállalkozás és a nagyvállalat (p=,0,010), a kisvállalat és a nagyvállalat (p=,0,005), a nagyvállalat és 
a közepesvállalat (p=,0,013) között. Ebből az következik, hogy a nagyvállalatban dolgozó személyek 
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kevésbé értenek egyet az állítással, mint a közép-, a kis-, és a mikrovállalatoknál dolgozók. A „nincs 
továbbképzés” állításra adott átlagpontszámokat a 2. táblázat tartalmazza. 

Szintén szignifikáns a különbség ((F(3)= 3,088, p=0, 0,027) annak az állításnak a megítélésében 
is, hogy „mindenki maga fizet, ha tanulni akar”. A post hoc teszt alapján szignifikáns a különbség 
a nagyvállalat és a kisvállat (p=0,009) dolgozói között. Ebből az következik, hogy a nagyvállalatban 
dolgozó személyek szerint kevésbé jellemző, hogy maguknak kellene a képzések tandíját kifizetni. A 
„Mindenki maga fizet, ha tanulni akar” állításra adott átlagpontszámokat a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat: A „Nincs továbbképzés” és „Mindenki maga fizet, ha tanulni akar” állítássokkal való egyetértés 
átlagpontszámainak megoszlása a szervezetek mérete alapján (n=241) 

Table 2. The scores of the items “no further training” and “everyone pays if he or she wants to study” regarding to 
the size of organizations (n=241)

„Nincs továbbképzés” állítás
Mikrovállalat Kisvállalat Középvállat Nagyvállalat

Átlagpontszám és 
szórás

m=2,88

SD= 1,229

m= 2,89

SD= 1,238

m=2,89

SD=1,369

m=2,15

SD=0 ,662
„Mindenki maga fizet, ha tanulni akar” állítás

Mikrovállalat Kisvállalat Középvállat Nagyvállalat

Átlagpontszám és 
szórás

m= 2,60

SD= 1,138

m= 2,91

SD= 1,247

m= 2,51

SD= 1,079

m= 2,26

SD= ,813

A 16. kérdést vizsgálva azokat az állításokat, amelyek esetében az ANOVA-próba szignifikáns elté-
rést mutat, de a p≥0,001, tartalmi okokból nem elemezzük. A jelen tanulmányban azon eredmények 
bemutatására szorítkozunk, ahol p=0,000. Abban az esetben, ha az ANOVA-próba valószínűsége 
p=0,000, viszontaz ehhez kapcsolódó LSD-teszt valószínűsége p≥0,000, de p≤0,05, akkor a post hoc 
teszt eredményeit bemutatjuk az olvasó számára. 

Szignifikáns a különbség annak a megítélésben, hogy a szervezetek „életbiztosítás” alkalmazá-
sával próbálják meg csökkenti a munkaerőhiányt ((F(3)= 7,736, p=0, 0,000). A post hoc teszt alapján 
szignifikáns a különbség a nagyvállalat és a mikrovállalat (p=0,000), a középvállalat és kisvállalat 
között (p=0,007), a kisvállalat és nagyvállalat (p=0,000) között. Az „életbiztosítás” állításra adott 
átlagpontszámokat a 3. táblázat tartalmazza. 

Szintén szignifikáns a különbség a „teljesítményértékelési rendszer” megítélése szempontjából 
(F(3)= 6,467, p=0,000). A post hoc teszt alapján szignifikáns a különbség a mikrovállalat és a nagy-
vállalat (p=0,002), a kisvállalat és középvállalat (p=0,048), a nagyvállalat és kisvállat (p=0,000), a 
középvállalat és nagyvállalat között (p=0,021). A „teljesítményértékelési rendszer” állításra adott 
átlagpontszámokat a 3. táblázat tartalmazza. 

Szintén szignifikáns a különbség a „munkavállalói brand építése” állítás esetében (F(3) =19,350, 
p=0,000). A post hoc teszt alapján szignifikáns a különbség a mikrovállalat és nagyvállalat (p=0,000), 
a kisvállalat és nagyvállalat (p=0,000), a közepes vállalat és a nagyvállalat(p=0,000) között. A „mun-
kavállalói brand építés” állításra adott átlagpontszámokat a 3. táblázat tartalmazza. 
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Szintén szignifikáns a különbség a „tréning szervezése” állítás esetében ((F(3)=15,298, p=0,000). 
A post hoc teszt alapján szignifikáns a különbség a mikro- és a nagyvállalat (p=0,000), a nagyvállalat 
és a kisvállalat (p=0,000), a középvállalat és a nagyvállalat (p=0,004) között. A „tréning szervezése” 
állításra adott átlagpontszámokat a 3. táblázat tartalmazza. 

3. táblázat: Programok a munkaerőhiány kezelésére és a munkaerő megtartására kérdéshez tartozó állításokkal 
való egyetértés átlagpontszámainak a megoszlása a szervezetek mérete alapján (n=241) 

Table 3. The scores of the items “programs to manage labor shortage” and “programs to manage labor retention” 
regarding to the size of organizations (n=241)

„Életbiztosítás” állítás
Mikrovállalat Kisvállalat Középvállat Nagyvállalat

Átlagpontszám és 
szórás

m=3,670

SD= 1,549

m= 3,837

SD=1,424

m=3,133

SD=1,560

m=2,444

SD=1,368
„Teljesítményértékelés megítélése” állítás

Mikrovállalat Kisvállalat Középvállat Nagyvállalat

Átlagpontszám és 
szórás

m= 2,640

SD= 1,518

m= 2,909

SD= 1,637

m= 2,377

SD= 1,466

m= 1,518

SD= 0,935
„Munkavállalói brand építés” állítás

Mikrovállalat Kisvállalat Középvállat Nagyvállalat

Átlagpontszám és 
szórás

m= 3,568

SD= 1,377

m= 3,252

SD= 1,586

m= 3,577

SD= 1,437

m= 1,925

SD= 1,384
„Tréning szervezése” állítás

Mikrovállalat Kisvállalat Középvállat Nagyvállalat

Átlagpontszám és 
szórás

m= 3,017

SD= 1,616

m= 2,837

SD= 1,681

m= 2,622

SD= 1,481

m= 1,518

SD= 1,051

KÖVETKEZTETÉSEK

Poór és Csedő (2016) még a Covid-járvány következtében kialakult gazdasági válságot megelőző 
években megemlítették, hogy a munkaerő megtartása a szervezetek számára megnehezült. Ezt a 
problémát a szerveztek már akkor is igyekeztek kezelni, például képzési lehetőségekkel (Khan, 2018). 
A pandémia következtében kialakult gazdasági válság hatására jelentős munkaerő szabadult fel, 
hiszen a gazdaságban recenzió alakult ki (Terták & Kovács, 2020), illetve a korábbi HR-gyakorlatok 
átalakultak (Bruno, 2021). 

A kutatásunk során azt vizsgáltuk meg, hogy a pandémia következtében kialakult gazdasági válság 
idejé a dél-dunántúli régióban működő szervezetek a méretük függvényében eltérő HR-módszereket 
alakítanak-e ki a munkaerő megtartása érdekében.
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A minta elemszáma nem képezi le a régió alapsokaságát, ezért vizsgáltunk nem tekinthető repre-
zentatív kutatásnak. Ettől függetlenül az érvényesség és a megbízhatóság mentén valid információkat 
kaptunk a magas elemszámú mintanagyság következtében, amely szükséges a kutatásunk információ-
bázisához, ezáltal hitelesnek tekinthető. A mintavételi módszer miatt sem tekinthető reprezentatívnak 
a kutatásunk. Ezt tartjuk kutatásunk legfontosabb limitációjának. 

Ugyanakkor a kutatásban részt vesznek mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok. A kutatási ered-
mények generalizálhatóságát tovább rontja, hogy a válaszadók között nincs beosztotti munkakörben 
dolgozó személy. 

A kutatási kérdésünkre azt a választ adjuk, hogy a szervezet mérete befolyásolja azt, hogy a kuta-
tásban résztvevő szervezetek, milyen eszközökkel próbálják megtartani a munkavállalóikat. 

A statisztikai elemzésünk alapján a válaszadók attól függően, hogy mekkora méretű szervezet-
ben dolgoznak, eltérően ítélték meg a munkaerő megtartásának a lehetőségét. A kutatási kérdéshez 
kapcsolódóan mindhárom hipotézist igazoljuk. A (H1) hipotézis igazolása alapján a szervezetek a 
méretüktől függően eltérő HR-lépések bevezetésével próbálják meg megtartani a munkavállalókat. 
Az eredmények alapján a mikrovállalatok (58%-a) – saját bevallásuk alapján – nem is kerülnek, olyan 
helyzetbe, hogy lépéseket kelljen meghozniuk a munkavállalók megtartása érdekében. Ezzel az állí-
tással a nagyvállalatok alig 33 százaléka ért egyet. Vagyis ők inkább rá vannak kényszerülve olyan 
lépések meghozatalára, amelyek elősegítik a munkavállalók megtartását. 

Úgy véljük emögött az áll, hogy a mikrovállalatok legtöbb esetben családi vállalkozások, vagy 
egy-két személyes cégek, emiatt nem kell extra lépéseket hozniuk annak érdekében, hogy megtartsák 
a munkaerőt. A személyi állomány esetükben a családtagokból vagy egy két személyből áll össze, 
akik nem motiváltak arra, hogy elhagyják a szervezetet. Ez összefügg azzal is, hogy a nagyvállalatok 
egyharmada (33,3%) igyekszik a home office bevezetésével megtartani a munkavállalókat, míg a 
mikrovállalatok esetében ez csak 12,1%. 

A (H2) hipotézist szintén igazoltuk, mivel szignifikáns különbségeket fedezhetünk fel abban a 
tekintetben, hogy a szervezetek hogyan fejlesztik a munkavállalók tudását. A nagyvállalatokban 
dolgozók, összehasonlítva a többi vállalat munkavállalóival, kevésbé értenek egyet azzal az állítással, 
hogy náluk nincs továbbképzési lehetőség. Ugyanez érvényes annak az állításnak az esetében is, hogy 
a munkavállalóknak maguknak kell finanszírozniuk a saját tanulmányaikat. Mindkét állítás esetben 
a kisvállalatoknál dolgozók válaszai állnak legközelebb a semleges kategóriához. Ebből következik, 
hogy az általunk vizsgált szervezetek esetében a nagyvállalatok azok, ahol a munkavállalók számára 
biztosítottak képzési lehetőségek. 

A (H3) hipotézist is igazoltuk, mivel a szervezet mérete alapján szignifikáns különbségeket fedez-
hetünk fel abból a szempontból, hogy a szervezetek milyen programok bevezetésével próbálják meg 
csökkenteni a munkaerőhiányt. Négy esetben találunk szignifikáns különbséget, vagyis a válaszadók 
szerint a szervezetek más-más programokkal igyekeznek kezelni a munkaerőhiányt. Az életbiztosítás 
bevezetését a nagyvállalatok tervezik míg a mikro- és kisvállalkozások vagy nem tervezik ennek 
bevezetését, vagy egyáltalán nem is tartják lehetségesnek. Hasonló a megítélése a teljesítményérté-
kelési rendszernek is. A nagyvállalatok jelenleg is alkalmazzák a teljesítményértékelési rendszert. 
A középvállalatok tervezik ennek alkalmazását, míg a mikro- és kisvállalatok ettől elzárkóznak. 
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Hasonló a helyzet a munkavállalói brand építésével kapcsolatban is. Vagyis nagyvállalatok tervezik 
ennek alkalmazását. A mikro, kis- és középvállalatok vagy nem tervezik a munkavállalói brand 
építését, vagy úgy vélik, hogy ez a nem is alkalmazható náluk. A nagyvállalatok a tréningek (pl. csa-
patépítő) szervezését jelenleg is alkalmazzák, vagy tervezik ennek bevezetését abból a célból, hogy 
csökkentsék a munkaerőhiányt és ezzel együtt a munkaerő elvándorlását. Ezzel szemben a mikro-, 
kis- és középvállalatok a munkaerő megtartása érdekében nem használják eszközként a tréningek 
szervezését. 

A cikkünkben bemutatott eredmények reflektálnak azokra a korábbi tanulmányokra, amelyek 
a dél-dunántúli régió munkaerőpiaci helyzetét vizsgálták. Ezek alapján az alábbi következtetéseket 
vonhatjuk le:

1. A régióban kevés a nagyvállalat, illetve a térség gazdasági és társadalmi szempontból 
hátrányosnak tekinthető (Horeczki, 2014). A kutatási eredményeink alapján úgy véljük, hogy 
a régió munkaerőpiaci szempontból is kettéosztott. A nagyvállalatok sokkal inkább hajlandók 
újszerűnek ható programokkal megtartani a munkaerőt, például életbiztosítás és teljesítmény-
értékelés. A régió egyéb szervezetei (pl. középvállalat) ilyen lépéseket nem tesznek. Ebből 
az következik, hogy a régiót jellemző gazdasági és társadalmi lemaradás eltérő módon érinti 
a különböző szervezeteket. A nagyobb vállalatok HR-gyakorlata integrálódik a szervezeti 
stratégiába. 

2. A régión belül a megyék között jelentősek a különbségek a fizetések tekintetében (KSH, 2022). 
Ezen kutatásunk során nem vizsgáltuk azt, hogy a régió különböző megyéiben az átlagkeresetek 
alakulása miképpen befolyásolja a szervezetek munkaerőpiaci megtartó képességét. Ezért egy 
következő kutatásunkban azt tervezzük megvizsgálni, hogy szervezetek mérte és azok loká-
ciója a régión belül gyakorol-e interakciós hatást (kettő vagy több független változó együttes 
hatása függő változóra) a munkaerőpiaci megtartó képességre. Ugyanezt látjuk a munkaerő 
fejlesztése vonatkozásában is, hiszen a nagyvállalatoknál a válaszadók biztosítottabbnak 
látják, hogy térítésmentesen vehessenek részt képzéseken. 

Több kutatás (pl. Kovács et al., 2021) felhívja arra figyelmet, hogy a magyar turisztikai szektor kettős 
krízissel kell, hogy szembenézzen: egy gazdasági és egy egészségügyi válsággal. Úgy véljük, érdemes 
lenne annak a vizsgálata, hogy vajon a dél-dunántúli régióban működő, turizmussal és vendéglátás-
sal foglakozó cégeket hogyan érinti a pandémia, és a negatív hatások csökkentése céljából milyen 
HR-eszközöket alkalmaznak. 

Összeségében megállapítható, hogy a dél-dunántúli régióban a szervezetek attól függően, hogy 
milyen mérettel rendelkeznek, eltérő módszerekkel igyekeznek megtartani a munkaerőt. A nagy-
vállalatok több olyan elemet is alkalmaznak (pl. tréningek), amelyek szorosan kötődnek a stratégiai 
alapú és integrált ember-erőforrás gazdálkodáshoz. Ezzel szemben egy elmaradás észlelhető a kisebb 
méretű szervezetek esetében. 

A jövőben érdemes lenne annak a vizsgálata, hogy a pandémia okozta válság végén a megváltozott 
gazdasági és társadalmi környezetben egymáshoz képest milyen eltérő HR-válaszokkal állnak elő a 
dél-dunántúli szervezetek. Továbbá egy összehasonlító vizsgálat keretében azt is szeretnénk feltárni, 
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hogy az általunk felvázolt tendenciák az ország más régióiban is felfedezhetők-e, vagy csak Somogy, 
Tolna és Baranya megyékben mutathatók ki. 
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Az Arany Háromszög 
felemelkedése és hanyatlása4

The rise and fall of the Golden Triangle

ABSZTRAKT

A tanulmány az Arany Háromszög ópiumtermelő térség felemelkedését és jelentőségének halványu-
lását mutatja be, fókuszálva a helyi gazdasági és társadalmi adottságokra, valamint a nemzetközi 
folyamatokra és szereplőkre, amelyek, és akik hatással voltak a háromszöget alkotó országok, 
Mianmar (korábban Burma), Laosz és Thaiföld ópiumtermelésben betöltött szerepére. Az Arany 
Háromszög országai 1970-re a világ ópiumtermelésének 70 százalékáért voltak felelősek, de még 
az 1990-es évek végén is 66 százalékon állt ez a mutató, és csak napjainkra jelentéktelenedett el a 
térség, több, egymással párhuzamos, de egymástól független folyamat következményeként. A térség 
felemelkedésének okai mellett a jelentőségvesztésre és a várható trendekre is kitérünk.

Kulcsszavak: ópium, heroin, Délkelet-Ázsia, ENSZ, Kína

ABSTRACT

The paper examines the rise and fall of the Golden Triangle opium-producing region, by focusing on 
local economic and social conditions, as well as international factors that have affected opium pro-
duction in Myanmar (formerly Burma), Laos, and Thailand. By 1970, the Golden Triangle countries 
produced 70 percent of the world’s opium, but even in the late 1990s, the figure remained 66 percent, 
and only today has the region become less significant, as a result of the combination of parallel but 
non-interacting processes. Along with the reasons for the region’s rise, its decline and prospective 
trends are examined. 
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BEVEZETÉS

Az Arany Háromszög az a földrajzi terület, ahol Mianmar (Burma)5, Laosz és Thaiföld a Ruak és a 
Mekong folyók találkozásánál határosak. Az 1970-es évekre a terület országai adták a világ ópium-
termelésének 70 százalékát, melynek nagy részét heroinként juttatták el a világpiacra. Napjainkra 
a térség jelentősége, legalábbis az ópium tekintetében lecsökkent – a hajdani Háromszög országai 
igyekeznek magukat ópiummentes országként definiálni, valamint fellépni a termeléssel és a terjesz-
téssel szemben. 

1. ábra: Az Arany Háromszög 
Figure 1. The Golden Triangle

Forrás: Saját szerkesztés, a CIA térképét felhasználva. 
Source: Own editing, utilizing the CIA map

5 A tanulmány során a napjainkra már elismert Mianmar elnevezést használtuk a globális folyamatok, ópiumtermelés 
kapcsán, egyes történelmi eseményeknél ugyanakkor a történelmi Burma elnevezés is feltűnik. Az ország nevét 
egyébként a hatalmon levő katonai junta 1989 júniusában változtatta Mianmarra, ami egyfajta engedményt jelentett a 
nem burmai kisebbségek számára. Napjainkra az elnevezés nemzetközileg is elfogadott.
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MÓDSZEREK

A tanulmány szakirodalmi másodelemzésen, illetve a globális ópiumtermelésben betöltött helyzet és 
a megtermelt mennyiségek kapcsán tartalomelemzésen alapul. A téma elsősorban az Arany Három-
szög mint földrajzi egység hiányzó hazai tudományos feldolgozottságára reagál, de maga az anyag 
kapcsolódik egy szélesebb, Kína regionális biztonságiasítási törekvéseire fókuszáló kutatáshoz. 

A szakirodalom felkutatása során azokat az anyagokat gyűjtöttük össze, melyek egyrészt 
reflektáltak az Arany Háromszög létrejöttére, a felfutásban szerepet játszó okokra, másrészt az ópi-
umtermeléssel szembeni fellépésre is kitértek. A legfontosabb anyag a földrajzi egység megértéséhez 
Ko-lin Chin ‚The Golden Triangle: inside Southeast Asia’s drug trade’ című könyve volt, mely segített 
elhelyezni a térséget. Túlzott mianmari fókusza ugyanakkor belső tartományi folyamatokra és nem a 
nagy képre fókuszált. 

A legfontosabb forrásoknak az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának hiva-
talos dokumentumai bizonyultak, de szerepet kaptak azok a tanulmányok és anyagok is, melyek a 
gyarmati jelenlétet vagy az amerikai szerepvállalást dolgozták fel és tartalmaztak az ópiumtermelésről 
szóló információkat is, illetve igyekeztünk megtalálni azokat a hazai forrásokat, melyek kapcsolódtak 
valamilyen kontextusban az Arany Háromszöghöz. 

Az Arany Háromszög eljelentéktelenedése kapcsán a termelésbe bevont területek és a megtermelt 
mennyiségek összefüggésében volt szükség tartalomelemzésre, mert a különböző dokumentumok 
más és más, adott esetben csak egy időszakra fókuszáló adatsort közöltek, ezek összegzésén keresztül 
a jelentőségvesztés jól láthatóvá vált.

EREDMÉNYEK

Az ópium és a heroin

Ahhoz, hogy a témakört és az Arany Háromszög hajdani felemelkedését jobban megérthessük, először 
röviden értekeznünk kell magáról a mákról és annak felhasználási módjairól. A történelem során az 
emberiség sok mákfajtával találkozott, napjainkban azonban az egyedüli, amit ópiumtartalma miatt 
termesztenek, az úgynevezett fehérmák (papaver semniferum). A növény hatásait már a sumérok 
is ismerhették, de Európában az ókorban is gyakran használták bódító hatása miatt. Az ópium első 
áttörése azonban a középkorban következett be, amikor felfedezték, hogy alkoholban feloldva az 
ópiumból tinktúra, híg gyógynövénykivonat készíthető. 

A második fontos lépcsőfok 1803-ban történt, amikor egy német gyógyszerész sikeresen különí-
tette el az ópiumban található fő alkaloidot, amit morfinnak nevezett el – az álmok görög istene után. 
A 19. században így már képesek voltak az orvoslásban tiszta formájában, befecskendezve (az orvosi 
tű megjelenésével) alkalmazni – mint az az Amerikai Polgárháborúban kiderült – az erősen addiktív 
szert. Ironikus, de annak érdekében, hogy létrehozzanak egy, a morfinnal szemben nem addiktív 
fájdalomcsillapítót, született meg a 19. század végén a Bayer cég terméke, a heroin (Griffith, 2006).



Vol. 17, Issue 3.

32

Ahhoz, hogy eljuthassunk a heroinig, előbb meg kell nézni, mi is valójában az, amiből készül. A 
mák alapvető ismertetéséhez a DEA 1992-es Ópiummák termesztésről szóló összefoglalóját használ-
tuk (DEA, 1992). Az ópiummák (vagy fehérmák) egynyári növény, termesztése augusztusban vagy 
szeptemberben kezdődik, és legkésőbb októberig befejeződik. A föld megművelése után az előző év 
legtermékenyebb mákgubóiból kinyert magokat legfőképpen kézzel kis lyukakba szórva vetik el, leg-
többször valamilyen más növény, például bab, káposzta vagy spenót társaságában. Ezek a növények 
csak a termőterület kihasználtságának maximalizálására szolgálnak, az ópiummák növekedését nem 
befolyásolják. A termőterület maximalizálásának másik szokása az is, hogy a már learatott kukorica 
mellé szórják el a magokat, így az ott maradó kukoricaszárak védik azt a nagy esőzések idején, a 
kukorica pedig remek takarmányt szolgáltat a farmerek családjainak. 

Az ópiummák teljes kifejlődése átlagosan 120 napig tart, így a szüret nagyjából január-februárra 
szokott esni. A leglényegesebb növényi rész, a „mákfej” a 90. nap után szokott látszani, ugyanis az 
ekkor megkezdődő virágzás végére válik szüretelhetővé a növény. A szüretkor a farmerek három 
fémpengét vagy más anyagból, például üvegből készült pengét használnak, amikkel bevágják 
a növény tetején található gubót, nagyjából egy milliméter mélyen. A precizitás fontos ebben az 
esetben, ugyanis egy túl mély vágás esetén az ópium túlzottan hirtelen és gyorsan folyna ki, ha 
pedig nem elég mély, akkor a fehér ópium megkeményedik a növényen belül és nem fog kifolyni. A 
mákgubóból kifolyó fehér tejszerű anyag a nyers ópium, amit összegyűjtenek, majd az előbb emlí-
tett folyamatot még legalább két-háromszor megismételve minden lehetséges cseppet kinyernek a 
mákgubóból. Gubónként átlagosan 80 milligramm tiszta anyagot tudnak kinyerni, ami hektáronként 
5–8 kilogramm szárított ópiumot jelent. A nagymennyiségű víz miatt, ami ekkor még megtalálható 
a leszüretelt ópiumban, hosszabb ideig szárítani kell az anyagot, ami minőségtől függően barna vagy 
fekete árnyalatokat vehet fel, ebben az esetben a barna szín jelenti a jó minőséget. Amennyiben az 
ópium fekete, nagy valószínűséggel szennyezett, vagy pedig „felütötték”6 valamivel. A napon szárí-
tott nyers ópiumot ezután 1,6 kilogrammos kiszerelésben, banánlevélbe vagy valamilyen műanyagba 
csomagolva tárolják. 

Ezzel le is zárult az ópiumtermelés folyamata, de hogyan lesz ebből a barna vagy fekete, ragadós, 
száraz anyagból heroin? Maga a heroinkészítés folyamata nem igényel sem drága eszközöket, sem 
pedig különösebben drága vegyszereket, inkább hosszadalmas, mintsem bonyolult. A szükséges 
összetevők nagy részét ipari vegyszerek alkotják. 

Első lépésként a legtöbb heroinfogyasztó először felfőzi a nyers ópiumot vízben, majd újramelegí-
tés után lassan elpárologtatják a vizet, így egy barnás, sűrű massza keletkezik. Ekkor a kiszárítandó 
massza még 35 különböző alkaloid-származékot tartalmaz, ezért a következő lépés azon alkaloid 
kinyerése, amire „szükség van”. Ez pedig nem más, mint a morfium. Mivel az eljárás nem különöseb-
ben bonyolult, ezért a legtöbb esetben még a droglaborokba való szállítás előtt a termőföldek melletti 
bódékban megteszik. Az ópiumot felolvasztják forró vízben, majd meszes oldatot7 adnak hozzá, hogy 
a többi alkaloidot elválasszák a morfiumtól, ezután ammónium-klorid kerül bele, hogy a morfiumot 

6 Gyakran a tömeg növelése érdekében például fák nedveivel, homokkal keverik össze az ópiumot, ezzel lerontva az 
anyag minőségét.

7 Például kálcium-hidroxidot, más néven oltott meszet.
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különválasszák az oldattól. Miután az előző lépésekkel végeztek, elkezdik lehűteni a vegyületet, kila-
pátolják a morfiumoldatot a főzőhordóból, majd rizses zsákokba teszik, és annak kinyomkodása után 
újramelegítik. Ammónium-klorid hozzáadása és az oldat lehűtése után lecsöpögtetik, megszárítják 
és elkészül az úgynevezett „morfiumalap”. A fekete kávéra hasonlító port további szállítás céljából 
téglaformájúra préselik, és átszállítják a droglaborokba, ahol heroint állítanak majd elő belőle. 

A heroinbázis előállítása kétlépcsős folyamat. Az első lépés végtermékeként kapjuk meg a heroin-
bázist, amiből a második fázisban lesz kész a fogyasztók által használt heroin. A heroinbázisból 
egyaránt készítenek elszívható, illetve beszúrható heroint. A heroinbázishoz vizet, ecetsav-anhidri-
det és kloroformot adnak, amit elkevernek, majd előre feloldott aktív szenet adnak a vegyülethez 
annyiszor, ameddig az színtelenné nem válik. Ezután meleg vízben feloldott nátrium karbonátot 
adnak hozzá, amivel utána elkeverik az oldatot. A már majdnem kész heroint kiszárítják, lemérik, 
ezt követően súlyához arányosan étert, koncentrált sósavat, illetve etilalkoholt tesznek hozzá. Ezeket 
az összetevőket különböző módokon adagolva, lassan főzve készül el a végleges, már fogyasztásra 
is kész heroin, amivel kiszáradásáig óvatosan kell bánni, ugyanis rendkívül gyúlékony. Kiszáradás 
után általában 5-10 kg-os adagokba csomagolják, amiket aztán továbbcsempésznek a célországokba. 

Maga a heroin előállítása, pontosabban, ahogy az ópiumból szállításra kész heroin lesz, nem tör-
ténhet akárhol. Korábban is említésre került, de érdemes kiemelni, hogy a folyamat nem bonyolult, 
viszont nagymértékű precizitást igényel, ami nélkül az anyag kezelése rendkívül veszélyes, ezáltal a 
konvertálási folyamatot már modern droglaborokban végzik el. 

Az eredeti „ópiumnagyhatalmak”

Az Arany Háromszög elnevezést először 1971-ben használta Marshall Green, az Egyesült Államok 
akkori külügyminiszter-helyettese, leírva Mianmar (akkor Burma), Laosz és Thaiföld ópiumtermesz-
tésben és kereskedelemben betöltött szerepét. Az Arany Háromszög három csúcsa érdekes és hosszú 
utat járt be az ópiummal való megismerkedésük óta, de mik voltak azok a történelmi okok, amelyek 
miatt ezek az országok ópiumnagyhatalmakká váltak? 

Az ópiummák termesztése Kínából, Szecsuan, Jünnan és Kuanghszi tartományokból került át a 
délkelet-ázsiai területekre, a hűvösebb klíma és a sziklás talaj (és a legtöbb esetben, kiemelten Mianmar 
esetében elzárt, távoli terület) kiváló terepet biztosított Mianmarban, Laoszban és Thaiföldön az ópi-
ummák termesztésére (Dupont, 1999: 439). Noha az ópiummákot már a 19. században is termesztették 
a térségben, jelentősége csupán a 20. század második felében nőtt meg. Ennek okai között említhetjük 
a Kuomintang polgárháborús vereségét, a burmai szeparatista milíciákat az 1970-es években, akik a 
bevételekből igyekeztek fedezni a politikai és katonai jellegű költségeiket, illetve az Egyesült Államok 
Laoszban folytatott titkos háborúját, mely közvetve elősegítette az ópiumtermelést – bár az amerikai 
csapatok indokínai jelenléte önmagában az egész térségre óriási hatással volt (Sen, 1991).

Érdemes viszont visszamenni még egy kicsit az időben. Az ópium, Kína és a térség kapcsolata 
ugyanis már korábban összefonódott. A Burmával fennálló kínai kereskedelmi és fehérmák term-
esztésével összefüggő kapcsolatok a feltételezések szerint már a 18. század elején, sőt egyes utalások 
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alapján már 1516 óta fennálltak (Derks, 2012), de lényeges, hogy egészen a 19. századig nem beszél-
hettünk jelentős ópiumtermelésről. Mianmar számára az ópiumtermelés, fogyasztás és azzal járó 
függőség a nemzetközi ópiumpiac kialakulásával és az ópiumháborút követő kínai legalizálással vált 
problémává. A kínai piac növekedésével és a gyarmatosítok megjelenésével, akik hasznot szerettek 
volna húzni a kínai legalizálásból, az ópiumtermelés az ország északi részén jelentős növekedésbe 
kezdett az igények kielégítésére. 1880-ra Kína már évi 4500 tonna ópiumot importált (hivatalosan), 
amiben jelentős mennyiség a déli szomszédjuktól, tehát Burmából származott (UNODC, 2001). A 20. 
század elejére az ópiummák vált a legfőbb terménnyé az északi Shan és Wa tartományokban. Ezek 
voltak továbbá azok a tartományok, amelyeket a britek megszállásukkor vazallus tartományokká 
tettek, és önállóságot kaptak, cserébe az évente fizetett adóért, ami lehetővé tette az ópiumkeres-
kedelem, csempészet további folytatását Kínával. Az 1912-es kínai forradalmat követően Kína 
betiltotta az ópiumot, aminek következtében megindult a kínai farmerek migrációja Burmába, tovább 
növelve az ország ópiummák termesztését. 11 évvel később kísérletet tettek Shan tartományban az 
ópiumfogyasztás visszaszorítására a szer kriminalizálásával, de pont azokban az országrészekben 
(például a Kínával határos Kokang és Kengtung régiókban) maradt legális a szer, ahol amúgy is a 
legjellemzőbb volt a fehérmák termesztése. 1937-ben kibővítették a tiltást Kachin tartományra is, 
és a korábbi próbálkozáshoz hasonlóan itt sem vonatkozott a tiltás a legjelentősebb termőterületre a 
Hukawng-völgyre. Ez a kettősség egészen az 1970-es évek közepéig fennmaradt, addig ugyanis az 
országban illegális volt az ópium, kivéve a legnagyobb termőterületeken (UNODC, 2001).

1950-ben a kommunista csapatok elől menekülő Kuomintang irreguláris tagjai kerestek mene-
déket Mianmarban, majd a túlélés, aztán a meggazdagodás érdekében kiaknázták a térségben rejlő 
lehetőségeket.8 Többnyire Jünnanból származó kínaiakként, etnikailag kötődtek a helyi népi csopor-
tokhoz, így jó viszonyt alakítottak ki a helyiekkel, továbbá könnyen alakítottak ki kapcsolatot a kínai 
Triádokkal, megszervezve a kereskedelmet. A betelepülő kínaiak és a központi hatalommal szemben 
álló helyi népcsoportok közös politikai platformokat, saját hadsereget hoztak létre, és mindezen tevé-
kenységüket az ópiumtermesztésből és a kereskedelemből finanszírozták (Dupont, 1999). 

Burma 1948-as újraegyesítését követően etnikai konfliktusok miatt az országban összecsapások 
kezdődtek9, és a Shan nacionalisták az ópiumból fedezték háborús kiadásaik nagy részét, ami egyben 
20 év alatt felmorzsolta a szeparatista shanokat, mivel a drog és a pénz fontosabbá vált, mint az eredeti 
politikai ambíció. A 20. század elején a brit modernizmus befolyással volt az országra, pontosabban 
a burmai elitre, amely létrehozta saját nacionalizmusának eszményét. Eszerint a burmai törzsek, 
dinasztiák az „arany páva” trónjában egyesülnek, létrehozva az egységes burmai államot. A britek 
„oszd meg és uralkodj” taktikája miatt azonban ez sosem teljesült igazán, az etnikai konfliktusok 
újra és újra kiújultak. Ezeknél az etnikai konfliktusoknál pedig mindig előkerül az ópium mint egy 
hatékony eszköz a pénzszerzésre és ezáltal a másik törzs fölé való emelkedésre. Ennek következtében 
volt fontos Shan tartomány, amely területnek a britek kivonulását követő 20 évben több gazdája is lett 

8 De a kínai kommunista párt fellépése és a termesztés kínai visszaszorítása is segítette a termesztés dél felé tolódását.
9 Az összecsapások alapját az szolgálta, hogy az egyetlen politikust és kabinetjét, aki a britek kivonulása után 

egyben tudta volna tartani az országot, Aung Sant megölték (Derks, 2012). Az Aung Sant követő burmai vezetők 
gyanakvással tekintettek az egyes etnikumokra, miközben hatalmukat féltve igyekeztek elejét venni autonómiát célzó 
törekvéseknek, ami elvezetett a katonai összecsapásokhoz.



Vörös, Zoltán – Bujdos, Dorián – Major, Dániel
Az Arany Háromszög felemelkedése és hanyatlása

35

(Derks, 2012). 1950 után először a már említett, legyőzött Kuomintang katonák szállták meg Shant, 
majd 1961-es kiszorításukat követően a kommunista lázadók vették át az irányítást a termőterületek 
felett. Ugyanebben az évben pedig az ország aláírta az ENSZ Egységes Kábítószer Egyezményről 
szóló nyilatkozatát, viszont Kachin és Shan tartományban 20 évre megtarthatták a jogot a mák term-
esztésére. Ekkor kezdett ugyanis megjelenni egy új piac az ópiummák számára az amerikai katonák 
személyében, akiknek a 34 százaléka (egy 1973-as kormányjelentés szerint) használt gyakran heroint 
Vietnámban tartózkodása alatt. A régióban ebben az időszakban a heroin még nem volt annyira 
ismert, viszont a kínálkozó piac és az évszázados ópiumtermesztési tapasztalat miatt az átállás hamar 
végbement. Mianmarban az 1970-es évekre már nagyjából 30 heroin-laboratórium jött létre a thai 
határ környékén a piac igényeinek kielégítésére és a könnyebb csempészhetőség érdekében (UNODC, 
2001).

Mianmarhoz képest Thaiföld eltérő utat járt be addig, hogy a második világháború után a világ 
egyik legnagyobb ópiumexportőrévé váljon. Bár nem minden forrás a legmegbízhatóbb, de már 1350-
ben volt egy törvény, amiben szó esett az ópiumról, felfutása azonban, hasonlóan Burmához, a 19. 
században történt meg, illetve ebben az időszakban is már törvényekkel tiltották az ópiumhasznála-
tot10 (Derks, 2012). 

Ami fontos tényező, amiből kiindulhatunk a thai ópiumtörténet kapcsán, az a Thaiföldön (régebbi 
nevén Sziámban) élő kínai kisebbség, mely feltehetőleg az egyik leggazdagabb kínai kisebbség volt a 
világon abban az időszakban (Chouvy, 2014). Mindehhez társult, hogy egyes királyok a thai társadalom 
számára betiltották ugyan az ópium használatát, de a kínai kisebbség számára engedélyezték azt, ami 
végül elvezetett a teochew11 szindikátusok létrejöttéhez és megerősödéséhez az ópiumkereskedelmen 
keresztül (Derks, 2012). A kisebbség gazdasági és egyben politikai dominanciája a 18. századi Sziám 
királyságon belül egyfelől köszönhető volt annak, hogy a kínai-thai kapcsolatok thai alárendeltsége 
okán a királyok gyakran vettek maguk mellé kínai kereskedőket tanácsosoknak. Másfelől Sziám 1867-
es újraegyesítésekor Taksin tábornok maga is félig kínai volt, és megkoronázása után vezető szerepet 
szánt a népcsoportnak, felemelve őket a nemesség soraiba. Sziám szerepe azért is volt érdekes ebben 
az időszakban, mert a britek és a franciák indokínai gyarmatosításával együtt az ország megmaradt 
egyfajta pufferzónának a két európai gyarmatosító területei között (Derks, 2012). 

A második világháború során a teochew népcsoport kollaborált a megszálló japánokkal, ezzel 
különböző előnyöket, mint például a rizskereskedelem monopóliumát megszerezve. Ebben az idő-
szakban kialakult egy olyan, 4–5 családból álló szindikátus, ami képes volt kvázi-monopóliumot 
megszerezni az arany háromszögbéli ópiumkereskedelemre, kihasználva kedvező helyzetüket és 
befolyásukat. A második világháborúban nacionalizmustól, Kína-ellenességtől fűtve Thaiföld elfog-
lalta és magához csatolta Shan államot, melyet Burma japánok általi elfoglalása tett lehetővé, egyfajta 
jutalomként Tokiótól. Phin tábornok, akit mint katonai kormányzót a terület élére neveztek ki, a 
később Arany Háromszögnek nevezett terület de facto urává vált. A japánok, akik pedig ebben az 

10 Azt is érdemes megjegyezni azonban, hogy néhány király, például III. Rama önmaga ásta alá a hozott ópiumellenes 
törvényeit azáltal, hogy a sikertelen próbálkozásai után a kereskedelem csökkentésére, ő maga kezdett el Indiából 
ópiumot importálni, amit aztán aukciókon licitáltatott el (Derks, 2012).

11 Kína délkeleti részéről, Guangdong provinciából származó népcsoport, az írás alkalmával többször, mint „thai-kínai” 
népcsoport hivatkoztunk rájuk. Forrás: https://www.lexico.com/definition/teochew
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időszakban megszállásuk alatt tartották Indokína nagy részét, támogatták is az ópiumtermesztést, 
ugyanis az 1930-as évek óta már ópiumeladásokból is fedezték kiadásaik egy részét (Chouvy, 2014).

A háború után két évvel az országot már egy korábbi időszakban is irányító katonai junta visszatért, 
és megindult az ópiumkereskedelem monopolizálása, Thaiföld egyfajta ópiumelosztó központtá való 
átalakítása. A katonai vezetés a korábban említett teochew szindikátusok közül kettő felett megszerezte 
az irányítást, ezzel átvéve a hatalmat a thai ópiumkereskedelem nagy része fölött. A második világhá-
ború közben és közvetlenül utána Phin tábornok jó kapcsolatokat épített ki a Kuomintang vezetőivel, 
ami kifizetődőnek bizonyult, ugyanis Shan tartomány Kuomintang általi megszállása alatt a thai 
rendőrség, katonaság és a teochew szindikátusok közösen biztosítottak védelmet a Shan tartomány-
ban előállított árunak, annak célba jutásáig. Változás később sem következett be annak ellenére sem, 
hogy 1959-ben egyfajta belső háború indult az ópiummal szemben, hogy megtisztítsa az országot az 
erkölcsi romlástól. De a thai ópiumkereskedelem valójában ekkor, a mianmari folyamatok kapcsán 
már említett vietnámi háború következtében kezdett csak igazán beindulni: miután ugyanebben az 
időszakban bekapcsolódott a heroinnal üzletelők egyre gyarapodó körébe a hongkongi teochew triád 
is, az etnikai kapcsolatok, illetve Thaiföld központi elhelyezkedése miatt az ország szerepe az ópium-
kereskedelemben meghatározóvá vált (Derks, 2012).

Laoszban sem a 20. században jelent meg az ópium, már a francia gyarmati időszakban létezett 
a francia gyarmati kormányzat által kontrollált termesztés és kereskedelem, mely tehát legalizálta 
a termesztést (Rakow, 1992). A termelés aztán a 20. században is folytatódott, ekkor is nyugati, a 
második világháború után már amerikai, CIA segítséggel. Ahogy Mianmarban a Shan tartománybe-
liek használták a bevételeket a központi hatalommal szemben, úgy „támogatta” a Hmong lázadókat, a 
hmong etnikumot a CIA az úgynevezett titkos háború során a kommunista erőkkel szemben az 1960-
as és 1970-es években (NYT, 2007), és a termelést segítették az amerikai katonák mint felvásárlók 
is. Itt érdemes megemlíteni, hogy a CIA nem árusított vagy termelt heroint és ópiumot, de hajlandó 
volt félrenézni a hmongok aktivitása kapcsán (Kurlantzick, 2017). Az amerikai kivonulást követően 
az Arany Háromszög „követte” a katonákat hazájukba is, és a térség vált az amerikai heroinpiac 
legnagyobb ellátójává is (NYT, 2007). 

Végezetül tehát megállapítható, hogy a térség ópiumtermesztésben betöltött szerepéhez a nyugati, 
gyarmattartó államok közvetett módon, a kapcsolatokon, majd a konfliktusokon keresztül Kína és 
végül Japán, valamint az Egyesült Államok is hozzájárult. Természetesen kiemelve, hogy nem csupán 
földrajzi, hanem társadalmi és gazdasági értelemben is táptalajra lelve a térségben. Mindezen szerep-
lők vagy maguk vagy az ENSZ szervezetén keresztül a felszámolásban is aktív szerepet játszottak, 
játszanak. 

A térség egészen a 21. század elejéig a világ legnagyobb termesztőterületének volt nevezhető, 
és elsősorban Mianmar, illetve másodrészben Laosz felelt a termesztett ópiummennyiségekért. A 
csúcson az Arany Háromszög a globális ópiumtermesztés 66-70 százalékáért volt felelős, többnyire az 
1970-es évektől az 1990-es évek végéig (UNODC, 2006; NYT, 2007). Napjainkra ez a szám jelentősen 
lecsökkent: Mianmar a globális termesztés 7 százalékáért felelős csak, Laosz minimálisan, Thaiföld 
pedig szinte egyáltalán nincs jelen az ópiumtermelésben (UNODC, 2019; UNODC, 2020a). 
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Az Arany Háromszög jelentőségének csökkenése mögötti okok

A délkelet-ázsiai termelés a hatékony thai fellépés miatt már az 1970-es években megtorpanni látszott, 
de Mianmar kiemelt jelentősége miatt csak az 1990-es évek végétől kezdődően indult valóban csök-
kenésnek, az Arany Háromszög jelentősége ekkor kezdett hanyatlani, több egymásra ható folyamat 
következtében. 

Egyrészt nem állt már fenn az a kaotikus, központi hatalom nélküli politikai és gazdasági helyzet, 
mely első körben ezeket az államokat az ópiumtermesztés központjává tette. Itt érdemes megemlíteni, 
hogy Mianmar esetében ez a változás nem volt megfigyelhető, a katonai hatalomátvétel az 1990-es 
években tovább növelte a megtermesztett mennyiségeket. Mianmarban az 1990-es évek is még egy-
fajta aranykornak voltak tekinthető az ópiumtermelés szempontjából. A drogüzletet támogató Burmai 
Kommunista Párt felbomlása kezdetben tovább növelte a megtermelt mennyiségeket, és a katonai 
junta sem vette fel a harcot a helyi hadurakkal, egyesek szerint kereskedelmi és üzleti érdekeltségeik, 
mások szerint szűkösebb anyagi lehetőségeik miatt (Dupont, 1999; McCarthy, 2000). Az évtized 
végére, mikor megindult a valódi csökkenés, még mindig 65 százalékát adta az ország a globális 
termesztésnek (Dupont, 1999).

Ezzel párhuzamosan új térség vált a mák- és ópiumtermelés centrumává: elsősorban az 1972-es 
török tilalom miatt tevődött át a termesztés (Márkusz, 2008) az Arany Félhold, Irán, Pakisztán, de 
legfőképpen Afganisztán területére, ahol a kaotikus körülmények, a központi hatalom hiánya segítette 
a gyors és egyéb mezőgazdasági terményekhez képest magasabb bevétellel kecsegtető ópiummák 
termesztését. Mindezek mellett megnövekedett az amfetamin tartalmú stimulánsok és szintetikus 
drogok kereskedelme, szintén visszavetve az ópium- és heroinkereskedelmet. A nemzetközi közösség 
és a térségben az Egyesült Államok is fellépett az ópiummák termesztésével szemben, továbbá fontos 
kitérni a Kínai Népköztársaság szerepére is, mely kezdetben egy békés régió kialakítását célozta, 
majd globális súlyának növekedésével a 2000-es évek óta aktív résztvevője, szereplője és alakítója a 
szomszédos régiók, államok életének. 

A folyamatokat nem lehet kiragadni környezetükből, így elmondható, hogy mindezen tényezők 
közösen járultak hozzá ahhoz, hogy napjainkra ne kelljen beszélnünk az Arany Háromszög jelentő-
ségéről.

A három ország közül Thaiföld reagált a leggyorsabban a kihívásra, és már 1958-ban betiltották az 
ópiummák-termesztést, az 1970-es évektől kezdve pedig az Egyesült Államok és az ENSZ program-
jainak segítségével egyre hatékonyabban léptek fel a termesztőkkel szemben arra fókuszálva, hogy ne 
bevételüktől fosszák meg a többnyire szegény termelőket, hanem alternatív termények termesztését 
kínálják fel számukra (UNODC, 2006). A sikeres fellépéshez a másik két államhoz képest stabilabb 
politikai rendszer is szükséges volt. Mianmarban és Laoszban csupán az 1980-as években indultak 
meg kormányzati programok, de előbbi állam politikai instabilitása miatt Laosz volt sikeresebb: 
1999-ben közös stratégiát alkottak az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalával és 
2001-ben országos kampányt hirdettek a drogokkal szemben. Noha napjainkig sem sikerült teljesen 
felszámolni a termesztést, Laosz – hasonlóan Thaiföldhöz – maga mögött hagyta az ópiumproblémát. 
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Mianmar esetében ugyanakkor a fennmaradó politikai instabilitás, az állami szférákkal való 
összefonódás azt eredményezte, hogy elhúzódott, lassabban zajlott a termelés csökkenése. Sőt, az 
ENSZ kiemelte, hogy sokszor a csökkenés a piaci folyamatok következménye (a felvásárlási árak 
csökkentek) (UNODC, 2020b) és nem állami beavatkozások eredménye volt, bár a 2000-es évek 
óta a kormányzat is igyekezett felszámolni az ültetvényeket és elkobozni a terményeket, termékeket 
(Ibid.). A kormány 1999-es, 15 évre szóló felszámolási terve 2006-ig aránylag jól működött, azóta 
ugyanakkor ritkábban történt számottevő változás, azonban az 1990-es szinteket egyszer sem érte el 
a termesztés (UNODC, 2015). A Covid-19 által okozott globális járványhelyzet nem segítette a helyi 
termelőket, de a mianmari belpolitikai viszály további szegény rétegeket tolhat az ópiumtermesztés 
irányába, ráadásul láthattuk, hogy a politikai csatározások már korábban is rátelepedtek a termesz-
tésre és kihasználták a kereskedelemből származó bevételeket. 

A politikai stabilitás, valamint a nemzeti és nemzetközi programok mellett fontos szerepet játszott 
tehát a már említett másik térség, (Nyugat- és) Dél-Ázsia, kiemelten Afganisztán és az ottani termelés 
növekedése, mely egybeesett a délkelet-ázsiai csökkenéssel – noha azt érdemes kiemelni, hogy a két 
folyamat egymástól jóval függetlenebb volt, bár tény, hogy a „váltás” miatt a globális piac nem érezte 
meg az Arany Háromszög eljelentéktelenedését. „A kábítószer-kereskedelem felvirágzása Afganisz-
tánban [..] a szovjet megszállás elleni mudzsahed ellenállás időszakához köthető az 1980-as években, 
[fedezve] a gerillaháború költségeit.” (Márkusz, 2008). Afganisztán továbbá annak is köszönhette a 
felfutást, hogy „sokkal hatékonyabban termelte az ópiumot. A mákot Dél-Afganisztán termékeny 
völgyeiben termesztik, ahol átlagosan négyszer annyi ópiumot termelnek, mint a Délkelet-Ázsia 
hegyvidéki területeinek kevésbé kedvező talaján” (NYT, 2007).

A helyzet komplexitását mutatja, hogy Kína is pont ebben az időszakban vált (nemzetközileg is) 
aktívvá a drog elleni harc kapcsán. Kínában az ópiumháború következményeként komoly kihívást 
okozott a függőség, ezért a kommunista hatalomátvételt követően a párt határozottan fellépett az ópi-
um-kereskedelemmel szemben. Bár az 1960-as években győzelmet hirdettek, az 1979-es átalakulásokat 
követően ismét felerősödött a jelenség (Dupont, 1999). Olyannyira, hogy a Kommunista Párt 1997-ben 
nemzeti drogellenes kampányt indított, és miután a beérkező drog hátterében külföldi, a szomszédos 
államokban működő, de kínai szereplők, szervezetek álltak, a harc kiterjedt ezen bűnszervezetek 
tevékenységére is, együttműködést generálva Kína és a szomszédos államok között. Csin és Csang 
(Chin és Zhang) megjegyezték, hogy Peking szigorúan vette a drog elleni harcot, nem csupán saját 
állománya, hanem a szomszédos országok rendfenntartó erői tekintetében is, akik számára ingyenes 
képzéseket is tartottak (Chin & Zhang, 2007). Fontos kiemelni Kína esetében a mögöttes megfonto-
lásokat is, melyek nem csupán a drogcsempészethez, hanem szélesebb kontextusban a biztonsághoz 
kapcsolódnak. A drogkereskedelem és a folyamathoz szorosan kötődő szervezett bűnözői csoportok 
destabilizáló erővel bírnak, a droggal és drogkereskedelemmel szembeni fellépés tehát a biztonsági 
fenyegetések csökkenését is magukkal hozhatják a pekingi remények szerint. „A kínai vezetők látha-
tóan bíznak abban, hogy ha ezeken a területeken sikerülne a jólétet fokozni, az automatikusan együtt 
járna a biztonsági problémák visszaszorulásával, s Kína belső biztonságát is javítaná” (Baranyi et al., 
2020). A kínai törekvések tehát a felemelkedő nagyhatalom saját földrajzi céljaihoz, elképzeléseihez 
igazodnak (Faust, 2021; Eszes, 2020; Horváth, 2019). A különböző fejlesztési projektek, beruházások 
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mellett tehát a rendőri együttműködés is szoros a Mekong régióban. A négy állam (Kína, Laosz, 
Mianmar és Thaiföld) hatóságai évek óta dolgoznak együtt az ópiumtermesztés, a heroin-előállítás és 
újabban a különböző szintetikus drogok kereskedelmének visszaszorítása érdekében. 

Végül, bár már említésre került, nem megkerülhető az ENSZ és annak Kábítószer-ellenőrzési 
és Bűnmegelőzési Hivatala, amely nem csupán szorosan együttműködött a térségbeli szereplőkkel 
a stratégiák megalkotásában, hanem monitoring tevékenységével segítette a harcot az ópiumterm-
esztéssel és drogkereskedelemmel szemben, egyúttal teljes képet adott az ópiummák társadalmi és 
gazdasági hatásairól.

A jelenlegi helyzet Délkelet-Ázsiában

Napjainkra az elérhető adatok alapján körülbelül 50 országban termesztenek illegálisan ópiummá-
kot. A termelés 97 százaléka mindössze három országra koncentrálódik: Afganisztánra (a globális 
termelés 84 százaléka), Mianmarra (7 százalék) és Mexikóra (6 százalék) (UNODC, 2020a). Noha a 
legutóbbi jelentések alapján a világ ópiumtermelése nem csökken, az ültetésbe bevont földterületek a 
korábbi globális felfutást követően zsugorodnak. A 2018-as globális 17 százalékos csökkenést köve-
tően 2019-re további 30 százalékkal esett vissza az ópiummákkal ültetett földterületek mérete (Ibid.), 
és a délkelet-ázsiai térségben is hasonló folyamatok zajlottak le, de azt az ENSZ Kábítószer-ellenőr-
zési és Bűnmegelőzési Hivatala is megjegyzi, hogy még így is jelentősen nagyobb az egy évtizeddel 
korábbihoz viszonyítva ez a terület-mennyiség (Ibid.). 

Kifejezetten a délkelet-ázsiai térség folyamatait figyelembe véve, az elmúlt két évtizedben fluktuáló 
módon, pár éves növekedési ciklusokkal megszakítva, de csökkent a termelésbe bevont földterületek 
mérete és a termesztett ópium mennyisége is. Az alábbi táblázatban az elmúlt évek adatai látha-
tóak; kiemelve kell kezelni Mianmar domináns szerepét (1. táblázat). Látható tehát, hogy a fentebb 
említett lépések sikeresnek mondhatóak. Thaiföld esetében szinte nem is lehet problémáról beszélni, 
és Laosz kapcsán is többször merül már fel problémaként egyéb drogok csempészete, semmint az 
ópium kérdése. Mianmarról szólva is javuló tendenciákat figyelhetünk meg, de az ENSZ továbbra 
is kiemelt figyelemmel kezeli az országot. A különböző jelentések (UNODC, 2015; UNODC, 2019; 
UNODC, 2020a) mind megjegyzik az ország kapcsán, hogy a termelés nagy része a nehéz életkö-
rülmények között élő farmerekhez köthető, akik elsődlegesen élelmet vásárolnak a bevételből. Az 
ópiummák termesztése számukra azért is jó opció, mert rövid idő alatt tudja őket bevételhez juttatni, 
de a hatósági tiltások, valamint az egyéb bevételek lehetősége drasztikusan képesek csökkenteni az 
ópiumtermesztést az országban.
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1. táblázat: Az ópiummák termesztésbe bevont területek mérete (ha, hektár) 
és a termesztett szárazópium mennyisége (tonna) 

Table 1. The area planted with opium poppy (ha, hectares) and the quantity of dried opium grown (tonnes)

Terület (ha) 1998 2000 2005 2010 2015 2019 2020

Mianmar 130 300 108 700 32 600 38 100 55 500 33 100 29 500

Laosz 26 800 19 100 1 800 – 
3 000

3 000 – 
4 000 5 700 n.a. n.a.

Thaiföld* ~1 000 ~1 000 157 289 281 n.a. n.a.

Mennyiség (t) 1998 2000 2005 2010 2015 2019 2020

Mianmar 1 300 1 090 310 580 647 508 405

Laosz** 124 167 14-25 n.a. 84-176 n.a. n.a.

Thaiföld* n.a. n.a. ~2 ~5 ~6 n.a. n.a.

*Thaiföld saját monitoring rendszert használ, így az ENSZ nem rendelkezik valós információkkal a termesztésbe bevont 
területeket vagy a termesztett mennyiségeket illetően, de az látszik a különböző statisztikákból és sikeres szállítmány-

elfogásokból, hogy Thaiföld esetében az ópiumtermesztés már nem jelent kockázatot. 2008 óta nem is készít becsléseket 
Thaiföldről az ENSZ, és „ópiummentes” országnak tartja Thaiföldöt (Jongruck & Anderson, 2017). 

* Thailand maintains its own monitoring system, and hence the UN has no accurate data on planting acreage or yields, 
although it appears from numerous statistics and successful cargo interceptions that opium cultivation in Thailand is no 

longer a threat. Since 2008, the UN has made no estimates for Thailand and considers the country to be ”opium-free.” 
(Jongruck & Anderson, 2017).

**Az ENSZ nem tudott becsléseket végezni Laoszban 2008 és 2013 között, ezért sokszor a becslések 2006-os adatokhoz, 
becslésekhez nyúltak vissza. 

** Between 2008 and 2013, the UN was unable to conduct estimates in Laos, and hence much of the estimates were based on 
2006 data and estimates.

Forrás: UNODC, 2015; UNODC, 2020b; Jongruck & Anderson, 2017 
Source: UNODC, 2015; UNODC, 2020b; Jongruck & Anderson, 2017

Mit hozhat a jövő?

A térség jövője szempontjából fontos kiemelni, hogy a hajdan jelentős Arany Háromszög egy olyan 
térségben található, amely a leggyorsabban növekvő felvásárló-régióvá válhat egyes előrejelzések 
szerint (RM, 2020). Az ENSZ riportja megjegyzi ugyan, hogy az elmúlt években drasztikusan esett 
vissza a száraz ópium felvásárlási ára ,és ez a zsugorodó piacok és a hatékonyabb ellenőrzés, hatósági 
fellépés mellett egyértelműen a szintetikus drogok nagymértékű terjedésének is köszönhető (UNODC, 
2019). Azonban egy, az előttünk álló évtizedre szóló előrejelzés szerint az öregedő társadalmak az 
ázsiai csendes-óceáni térségben a krónikus fájdalmaik csillapítására megnövelhetik az ópiátok iránti 
keresletet (RM, 2020). A piac fellendülése, tekintve, hogy Délkelet-Ázsia elsősorban a kelet-ázsiai 
és óceániai, ausztrál piacokért felelős (UNODC, 2020a), középtávon akár ismét megnövelheti az 
Arany Háromszög jelentőségét – noha az látszik, hogy a korábbi szereplők közül valójában már csak 
Mianmar jelentősége emelhető ki.

Ahogy azt láthattuk a 21. század első két évtizedében, a valóban megfigyelhető trendszerű csök-
kenés tehát megtorpanhat, a felvásárlópiacok esetleges bővülése kapcsán pedig nem lehet elmenni 
a strukturális reformok hiánya vagy a politikai instabilitás jelenléte mellett sem az exportáló orszá-
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gokban. A 2020–2021-es mianmari puccshelyzet és az utcai tüntetések könnyen vezethetnek ismét 
a termelésbe bevont területek növekedéséhez. Az ENSZ jelenléte és megfigyelései veszélybe kerül-
hetnek, és a gazdasági bizonytalanságok miatt lehet, hogy sokan ismét az ópiummák-termesztés felé 
fordulnak. Ismét fontos lehet az élelem megvásárlásához fontos gyors bevétel, és a szervezett bűnözői 
csoportok is további teret nyerhetnek az országban. 

KÖVETKEZTETÉSEK

Láthattuk, hogy az Arany Háromszög az 1970-es évekre érte el csúcspontját. A három érintett ország 
ekkor a világ ópiumtermelésének 70 százalékát adta, melynek nagy részét heroinként juttatták el a 
világpiacra. Az ópiumtermelés a térségben külső behatásokra, európai, kínai, japán és amerikai jelen-
létre és ezen szereplőkhöz kapcsolódó folyamatokra reagálva vált jelentőssé, de ahogy azt kiemeltük, 
a társadalmi és gazdasági háttér, a kaotikus politikai-hatalmi viszonyok, a szegénység kiváló táptalajt 
biztosított a termelésnek. 

Mindezen külső és belső faktorok változásának volt köszönhető az Arany Háromszög jelentőségé-
nek csökkenése is:
• Nem állt már fenn az a kaotikus, központi hatalom nélküli politikai és gazdasági helyzet, mely első 

körben ezeket az államokat az ópiumtermesztés központjává tette.
• Megváltozott a térség biztonsági környezete, a külső szereplők távozásával és a hidegháború végé-

vel új korszak köszöntött a régióra.
• A nemzetközi közösség, itt elsősorban az ENSZ szerepére gondolva és az Egyesült Államok is, 

fellépett az ópiumtermeléssel szemben. 
• Továbbá a Kínai Népköztársaság is egyre nagyobb figyelmet szentel a regionális biztonságnak, és 

a 2000-es évek óta aktív résztvevője, szereplője és alakítója a szomszédos régiók, államok életének. 
• Mindezekkel párhuzamosan pedig új térség, az Arany Félhold, Irán, Pakisztán és legfőképpen 

Afganisztán vált az ópiumtermelés új központjává (Afganisztán adja a globális termelés 84 száza-
lékát).

• Végül fontos adalék, hogy megnövekedett az amfetamin tartalmú stimulánsok és szintetikus 
drogok kereskedelme is, visszavetve az ópium- és heroinkereskedelmet.

Ezek a tényezők közösen járultak hozzá ahhoz, hogy napjainkra ne kelljen számolnunk az Arany 
Háromszög jelentőségével, és bár a mianmari helyzet rövid távon aggasztó lehet, hosszú távon az 
ópiumtermelés újabb felfutására nincs esély. Az előbb említett, a térség jelentőségvesztését okozó 
tényezők nagy többsége ugyanis továbbra is fennáll, aktív, ráadásul mindezek közül a kínai jelenlét, 
érdek tovább fokozódott. A régió államai stabilabb gazdasági és politikai helyzettel, évek óta javuló 
számokkal (az ENSZ 2015 óta nem is ad ki a térségre fókuszáló jelentést, kiemelten csak Mianmarral 
foglalkoznak) nem tekinthetőek veszélyeztetettnek. A globális folyamatokat, számokat figyelembe 
véve, a helyi kormányok szerepvállalását és Kína térségbeli érdekeit és politikáit összegezve látható, 
hogy az Arany Háromszög korszaka lezárult, a térség nem veszélyezteti Afganisztán „szerepét” és 
már csupán Mianmar maradt talpon a hajdani jelentős exportáló államok közül.
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Topográfiai ismeretek helye és szerepe 
a hon- és népismeret oktatásában
The place and role of topographic knowledge 

in the teaching of ethnography

ABSZTRAKT

A földrajz- és a néprajztudomány közös múltra tekint vissza. Kapcsolatuk és együttműködésük 
az oktatásban mindig jelen volt, és tetten érhető ma is. Jelen tanulmányunk célja, hogy a hon- és 
népismeret tantárgy oldaláról közelítsük meg a földrajz tantárgyat, kiemelt hangsúlyt helyezve a 
topográfiai ismeretekre. Ennek érdekében a tartalomelemzés módszerével a 2020-ban megjelenő 
módosított, közoktatást szabályozó dokumentumokat (NAT és kerettanterv) és a 2021-ben megjelent 
hon- és népismereti tankönyvet tekintettük át. A tanulmányban bemutatjuk, hogy a tankönyvben 
található térképek miként bővítik a topográfiai ismereteket, valamint ez a tudás hogyan építi a hon- és 
népismeret interdiszciplináris jellegét. Választ kívánunk adni arra, hogy milyen topográfiai nevek 
jelennek meg a tankönyvi szövegben és ezek az ismeretek hogyan épülnek egymásra tantárgyanként.

Kulcsszavak: földrajz, hon- és népismeret, oktatás, topográfia 

ABSTRACT

Geography and Ethnography are intertwined disciplines; therefore, their connection and interaction 
have always been present in education. The current study approaches geography from an ethnographic 
perspective, focusing on topographic knowledge. In order to examine the amended documents that 
regulate public education since 2020 (the National Core Curriculum and the Framework Curriculum), 
as well as the textbook on ethnography published in 2021, the content analysis method was applied. 
The study presents how the maps in the textbook expand topographic knowledge and how that con-
structs the interdisciplinary character of ethnography. The aim is to point out what topographic names 
appear in the textbook and how this knowledge relates to both fields.

Keywords: Geography, Ethnography, education, topography
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BEVEZETÉS

A néprajz felé irányuló társadalmi érdeklődés miatt a néprajzi ismeretek oktatási lehetőségei ismét 
előtérbe kerültek. Néprajzi ismeretek egyértelműen a hon- és népismeret tantárgy tudástartalmaiban 
tűnnek fel. (Baksa, 2009, 2021). Viszont a tárgy oktatásban betöltött szerepe speciális helyzetű, mivel 
a néprajzos témák más tantárgy követelményei között is megjelennek, például a történelem, a földrajz, 
az ének-zene, a magyar nyelv és irodalom és a környezet-, illetve a természetismeret tantárgyakban 
(Ágh, 2009). Következésképpen hangsúlyos a tudásátadás során az összefüggések megláttatása, az 
interdiszciplináris jelleg erősítése. A tanulmányban a hon- és népismeret tantárgy interdiszciplináris 
kapcsolatai közül a földrajz tantárggyal való kapcsolatát vizsgáljuk. 

A néprajz és földrajz közötti kapcsolódás múltja a tudományterületek kialakulásának kezdetéig 
vezethető vissza. A szoros viszony az írott és a szóbeli népi kulturális jegyek gyűjtéseiből, illetve az 
emberföldrajz sajátosságaiból állt össze (Keményfi, 2004). Közös örökségnek számítanak a földrajzi 
felfedezések, az utazók leírásai, az országleírások, a korai statisztikai jellegű lexikonok eredményei 
(Keményfi, 2004; Kósa, 2001; Dékány, 1925). A korai kapcsolatból kiindulva arra kerestük a választ, 
hogy napjaink közoktatásában felfedezhető-e a két tantárgy közötti kölcsönhatás. Abból a következ-
tetésből indultunk ki, hogy a hon- és népismeret előfutára a földrajznak. A hon- és népismeret tantárgy 
oktatását ugyanis a hatodik évfolyamra ajánlja a kerettanterv. Így feltételezhető, hogy közös tartalmai 
révén alapot nyújt a későbbi földrajz tantárgynak. A hipotézis bizonyítása végett szükségesnek lát-
tuk az oktatást szabályozó dokumentumok hon- és népismeretre vonatkozó részeinek, valamint a 
tárgyhoz készített új tankönyvnek az áttekintését. Számos közös tartalom közül a topográfiai nevek 
megjelenési céljaira korlátoztuk az elemzést. 

KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK

A hon- és népismeret / honismeret / szülőföldismeret vizsgálata számos kutatás témáját adta. Inter-
diszciplináris tulajdonsága miatt megközelíthető többek között a földrajztudomány szemszögéből is. 
Ezt bizonyítják az első honismereti kiadványok, melyek egy-egy vármegye tájainak ismertetésével 
kapcsolódtak a földrajz oktatásához (Csorba, 2000; Baksa, 2009).

A honismeret középpontba kerülése német területekről eredeztethető, magát a fogalmat is a német 
Heimatkunde szóból származtatják (Karl, 1929). Az 1916-os tantervjavaslat hazánk honismeretét 
helyezte előtérbe, ezáltal a földrajzoktatásban is egyfajta szemléletbeli változást eredményezve. A 
honismeret oktatásával az ember és a környezet közötti értelmi és érzelmi kapcsolatot, vagyis a lokális 
identitást kívánták hangsúlyozni (Fodor, 1926). Éppen ezért volt jelentős 1920. év utáni oktató-nevelő 
munkában a megmaradt és az elcsatolt részek alapos felfedezése, az értékek tudatosítása (Baksa, 2009). 
Több kutató is határozottan megfogalmazta a honismeret fontosságát és jelentőségét az oktatásban 
(Cholnoky, 1923; Márton, 1927; Fodor, 1926; Udvarhelyi, 1938). A helytörténeti tankönyvek mellett 
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módszertani kiadványok is jelentek meg, bemutatva a hazai tájakat (Bodor, 1935; Fodor, 1926; Végh, 
1942; Tálasi, 1937; Bálint, 1934). 

Az 1940-es években Ortutay Gyula Kis magyar néprajz című könyve, mint segédkönyv főleg a 
gyűjtőmunkát végző középfokú iskolások számára volt meghatározó (Baksa, 2009). A honismeret 
1949 után számos korlátozó tényező között jelenhetett csak meg az oktatásban.3 Az 1960-as évek-
ben a lakóhelyismerettel kapcsolatos tudástartalmak a környezetismeret tantárgyban tűntek fel. A 
lakóhelynek és környékének megismerésére fordítható óraszámot jelentősen növelte az 1972-es tanter-
vmódosítás, az úgynevezett tananyagcsökkentés. A honismereti tartalmakhoz sorolhatjuk az 1970-es 
években a földrajzi ismeretek mellett a foglalkozások, párt- és tanácsszervek működésének bemu-
tatását is (Rigó, 2013). A szocializmus időszakában a néprajz és a szülőföld felé irányuló érdeklődési 
hullámot egyaránt az 1970-es évekhez kötik (Baksa, 2009). Ennek az új érdeklődési irányzatnak 
tulajdonítják az oktatásban a kézművesség gyakorlati alkalmazását. Az időszak kiemelkedő néprajzos 
munkája Kósa László és Szemerkényi Ágnes által írt Apáról fiúra című kötet, mely a honismeret 
fontosságára hívta fel a figyelmet 1973-ban. A honismeretet az 1978-as gimnáziumi tantervben 
fakultatív tantárgyként jelölték meg. A néprajz oktatásban betöltött szerepe ebben az időben a népra-
jztudósok körében is lényeges témát jelentett. A kutatók közül kiemeljük Andrásfalvy Bertalant, aki 
az 1980-as években, több munkájában is foglalkozott a néprajz és a népművészet iskolai és iskolán 
kívüli lehetőségeivel (Andrásfalvy, 1983; Baksa, 2009). Az 1980-as évek jelentőségét az oktatásban 
újra megjelenő népismeret és népművészet jelentette (Baksa, 2009).

A rendszerváltás után ismételten előtérbe került a hagyományápolás és a honismeret oktatása. 
Így az 1990-es években bevezetett Nemzeti alaptantervekben a nemzeti hagyományokra, a nemzeti 
azonosságtudat fejlesztésére, a nemzeti önismeret és hazaszeretet elmélyítésére építettek. A 2000-es 
években megjelenő hon- és népismereti tankönyvek közül kiemeljük a Makádi Mariann és Taraczközi 
Attila (2006) által írt A Föld, amelyen élünk című taneszközöket. Jellemzőjük a nagy számban elő-
forduló földrajzi ismeretek jelenléte a hon- és népismereti tartalmakban. A két tantárgy között lévő 
kapcsolattal Makádi Mariann is behatóan foglalkozott (Makádi, 2002).

A hon- és népismeret oktatásban betöltött szerepéről és lehetőségeiről számos összefoglalás 
készült (Baksa, 2016; Bihari Nagy, 2016; Gécziné Laskai, 2013, 2011). A tantárgyközi kapcsolatainak 
feltárása folyamatos témát szolgáltat a tudományok művelőinek (Gyúróné Szenka, 2018). A bemuta-
tott szakirodalmi témához kapcsolódik a jelen tanulmány is, mellyel képet kívánunk adni a hon- és 
népismeret tantárgy topográfiai nevekkel kapcsolatos álláspontjáról. 

3 A XX. század elejétől (1911-1948 között) megjelenő földrajztankönyvek néprajzi ismerettartalmainak bemutatásával 
foglalkozott a néprajztudomány szemszögéből, Baksa Brigitta és Gécziné Laskai Judit is (Baksa 2009.; Gécziné 
Laskai 2013.). 
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MÓDSZEREK

Kutatásunk módszere a közoktatást szabályozó dokumentumok (Nemzeti alaptanterv és kerettan-
terv) és az új hon- és népismereti tankönyv tartalomelemzése. A módszerrel a NAT és a kerettanterv 
hon- és népismeret tantárgyról szóló részeiben a topográfiai nevek előfordulásáról gyűjtöttünk 
információkat. A közoktatást szabályozó dokumentumok mellett a hon- és népismeret tantárgyhoz 
tartozó Szülőföldünk című tankönyvet szintén a topográfiai nevekre fókuszálva vizsgáltuk. 

A metódus kiválasztásában lényeges volt, hogy a szövegek mögöttes tartalmából le tudjuk vonni 
az ún. láthatatlan következtetéseket (Kérdő, 2008; Krippendorf, 1995; Antal, 1976). Így arra koncen-
tráltunk, hogy a közoktatást szabályozó dokumentumokban és a tankönyvben milyen mértékben, 
kontextusban és milyen irányelveket követve jelennek meg topográfiai ismeretek. 

A mennyiségi és rendszerezési részekben a MAXQDA szövegelemző szoftvert használtuk. A 
program egy olyan átlátható felületet biztosított, amelyben a topográfiai neveket kezelni tudtuk meg-
felelő csoportok létrehozásával. A felmérés célja, hogy megerősítsük vagy cáfoljuk azt a kijelentést, 
hogy a hon- és népismeret topográfiai tartalmai megalapozzák a földrajz tantárgy által közvetített 
topográfiai ismereteket az alapfokú oktatási rendszerben. 

EREDMÉNYEK

A közoktatást szabályozó dokumentumok elemzése alatt a 2020-ban módosított Nemzeti alaptan-
tervet és kerettantervet értjük. A vizsgálatban a tartalmi irányítás bemeneti eszközeként szolgáló 
dokumentumok hon- és népismeretre vonatkozó leírásaira fókuszáltunk. A makro szintű iratok 
mellett a 2020-as NAT-hoz készített tankönyvet is bevontuk a vizsgálatba. Az elemzésben a topográ-
fiai ismeretekre koncentráltunk, mivel ezek hozzájárulnak a térszemlélet formálásához és a térbeli 
tájékozódás fejlesztéséhez. A tanulmány további részében ismertetjük a közoktatást szabályozó 
dokumentumok és a tankönyv elemzéséből levont következtetésünket.

Közoktatást szabályozó dokumentumok elemzése

A hon- és népismeret és a földrajz tantárgyak egyaránt arra törekszenek, hogy felkeltsék a tanulók 
érdeklődését a világ, a természeti környezet és az emberek életmódja iránt. A földrajz tantárgy speciá-
lis szerepe a természet- és társadalomtudományokba való integrálódásban mutatkozik meg (Varjas, 
2021; Teperics, 2015; Kapusi, 2021; Seres, 2021). A hon- és népismeret tantárgy specifikus jellegét 
pedig annak összetettségében kell keresnünk. A topográfiai nevek megjelenésére és az irányelvekre 
koncentrálva bizonyítani, illetve cáfolni szeretnénk azt a kijelentést, miszerint a hon- és népismeret 
megalapozója a földrajz tantárgynak.
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Nemzeti alaptanterv
A 2020-as Nemzeti alaptanterv a hon- és népismeret tantárgy tanrendi beillesztésében változtatott, 
így intézményi döntés keretében az 5–8. évfolyamok bármelyikén tanítható, de a kerettantervi ajánlás 
a 6. évfolyamra szól. A hon- és népismeret egy tanórával növelte a tanulók alapóraszámát, mivel a 
Történelem és állampolgári ismeretek műveltségterület 5–6. évfolyamos alapóraszámából egy tanórát 
jelent azzal a kritériummal, hogy az óraszám át is csoportosítható a 7–8. évfolyam alapóraszámába 
(NAT, 2020).

A földrajz tantárgy, a Természettudomány és földrajz műveltségi területen belül az alapfokú képzés 
szakaszai közül a 7–8. osztályban jelenik meg. Az óraszámok tekintetében 7. évfolyamon heti kettő, 
8. évfolyamon heti egy órában (NAT, 2020). 

A két tantárgy nem párhuzamos az évfolyamok tekintetében, de a tudástartalmak szoros kapc-
solódást teremtenek: például a térszemlélet és a táji jellegzetességek. A térképek használatában, a 
szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés, környezettudatos szemlélet kialakításában, a közvetlen 
lakókörnyezet felfedezésében, valamint Kárpát-medence és Magyarország tájainak megismerésében 
egyaránt hasonló célokat találunk.

A hon- és népismeret olyan ismereteket közvetít, amelyek a legtöbb alsó tagozatos tantárgyban 
(magyar nyelv és irodalom, természetismeret stb.) megjelennek (NAT, 2020). Éppen ezért a tárgy 
jelentősége a 6. évfolyamon az előzetes tudás rendszerbe illesztése, az összefüggések megláttatása 
(NAT, 2020). A topográfiai tartalmak szintén ebbe a csoportba tartoznak. A térképek által közvetített 
tartalmak a környezetismeret tantárgy 3–4. évfolyamának követelményei között is szerepelnek. 
Ezáltal a pedagógus feltételezheti a hon- és népismeret tanórán, hogy a tanulók ismerik hazánk 
szomszédos országait, felszínformáit és a nagytájait. Ennélfogva a hon- és népismeret tantárgy épít 
az előzetes ismeretekre, kiegészítve azokat a magyar nyelvterület hagyományaival és történelmi 
emlékeivel. A NAT-ban a tájegységek elhelyezkedésének meghatározása során az alábbi topográfiai 
neveket olvashatjuk: Kárpát-medence és Magyarország.

Kerettanterv
A kerettanterv követve az alaptantervet, részletesen megszabja az elsajátítandó tartalmakat és a 
kimeneti követelményeket. Meghatározza a tantárgyak műveltségi területét, valamint az előírt óraszá-
mot. A hon- és népismeret tantárgy a Történelem és állampolgári ismeretek műveltségterülethez 
tartozik. Az 1. ábrán a hon- és népismeret tantárgy témakörei és az óraszámok láthatóak a 2012-es 
és 2020-as évekre tagolva. A tárgy alapóraszáma 34 óra, heti lebontásban 1 tanóra, ajánlottan a 6. 
évfolyamon (Kerettanterv, 2020). A 2020-as módosítások a témakörök megfogalmazásaiban, a címek 
egyszerűsödésében, illetve az óraszámok megváltozásában láthatóak. 

A tantervi módosítások során három témakörre szűkült az ismeretanyag: Az Én világom, Találkozás 
a múlttal és Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink (Kerettanterv, 2020; Baksa, 2021). 
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1. ábra: Hon- és népismereti témakörök áttekintő táblázata 
Figure 1. Ethnography topics overview table

Forrás: https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-a-hon-es-nepismeret-tantargy-
tanitasahoz.pdf 

Source: https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-a-hon-es-nepismeret-tantargy-
tanitasahoz.pdf 

A kerettantervben is helyet kapott a vitakészség, az önálló információgyűjtés, a szövegértési, szociá-
lis, vállalkozói, kommunikációs és esztétikai kompetencia fejlesztése, melyek egyaránt hozzájárulnak 
a kulturális értékek, a kulturális identitás tudatosításához és megőrzéséhez. 

Az én világom című témakör a lokális közösséghez való tartozást és a közvetlen környezetben talál-
ható értékek megismertetését tűzte ki célul, mint például a szűkebb lakókörnyezet épített örökségét és 
a természeti értékek megbecsülését. A kapcsolódó fejlesztési feladatokban – az épített és természeti 
környezet és a helytörténet megismerésében – a lakóhely központi szerepet tölt be. 

A Találkozás a múlttal című témakör leckéiben a család, a nemzedékek életmódja, az ünnepek, a 
paraszti háztartás jellemzői, a szűkebb-tágabb lakóhely természeti környezete egyaránt megtalálható. 
A természeti környezet megismertetése és a különböző tájakon élő emberek eltérő életmódja közötti 
összefüggések meglátása szintén kiemelkedő fejlesztési terület.

Az Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink című tematika a néprajzi tájakra, tájegységekre, 
a lokális értékek megismerésére helyezi a hangsúlyt. Jelentősége abban áll hogy itt jelenik meg a 
legtöbb topográfiai ismeret.. A leckék hazánk természeti értékeinek, épített örökségeinek, a néprajzi 
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tájaknak és tájegységeknek jellemzőivel foglalkoznak. A fejlesztési feladatokban Magyarországon 
és a Kárpát-medencében fekvő tájak, tájegységek néprajzi jellemzőinek bemutatására is sor kerül. 
A topográfiai neveket tekintve, a kerettantervi leírásban az alábbiak találhatóak: Magyarország, 
Kárpát-medence, Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély, Moldva.

A kerettantervi, földrajzos témakörökben is érezhető a hon- és népismeret tantárggyal való kapc-
solat. Gondoljunk a 7–8. évfolyamon a Közvetlen környezetünk földrajza, Magyarország földrajza, a 
Kárpát-medence térsége című földrajzos témakörökre.

A topográfiai tartalmak nemcsak a hon- és népismeret órákon, hanem a környezetismeret és a ter-
mészetismeret tanórákon is feltűnnek, megteremtve a tárgyak közötti egymásra építkezés lehetőségét. 
Az előzetes tudás kapcsán a természet- és környezetismeret tantárgyak szerepének feltérképezése 
egyaránt indokolt a topográfiai tartalmak tekintetében. A környezetismeret tantárgy 3–4. évfolyamon 
heti egy tanórában, a természettudomány 5–6. évfolyamon heti 2 tanórában jelentkezik. A topográ-
fiai ismeretek megalapozása már a 3. évfolyamos környezetismereti órákon elkezdődik, figyelembe 
véve az életkori sajátosságokat és igényéket. Így a térkép fogalma és használata már nem jelent 
teljesen új információt a hon- és népismeret órákon, mivel a környezetismeret tantárgy 4. évfolyamos 
követelményei között Magyarország nagytájaival kapcsolatos domborzati térképet kell használni. A 
térképek mellett a saját lakóhely kulturális és természeti értékeivel egyaránt foglalkoznak. Vagyis 
a hon- és népismeret tantárgy topográfiai tartalmaihoz jelentősen hozzájárul a környezet- és ter-
mészetismeret tantárgy. 

A hon- és népismereti tankönyv topográfiai tartalmai

A hiányos személyi feltétel miatt a tankönyv lényeges eszközzé vált a hon- és népismeret oktatásban 
(Baksa, 2021). A néprajzi ismerettartalmakat magukban foglaló hon- és népismereti tankönyvek 
a 2000-es évek elejétől jelentek meg. Ismérvük, hogy mindig az aktuális tantervi előírásokhoz 
idomultak, így nem meglepő, hogy a 2020-ban módosított NAT és kerettanterv alapján Baksa 
Brigitta elkészítette az új hon- és népismereti tankönyvet, a Szülőföldünk. Hon- és népismeret 6. 
évfolyam címmel. A tankönyvet az Oktatási Hivatal adta ki 2021-ben a hozzákapcsolódó melléklettel 
(Szülőföldem napló) együtt. 

A tankönyv a tanítási folyamat sikerességéhez járul hozzá, természetesen a szemléltetőanyagok, 
valamint a tanár felkészültsége mellett. Emiatt a legújabb hon- és népismereti taneszköz áttekintését 
alapvető lépésnek tartjuk vizsgálatunkban. A tankönyvi elemzéssel lehetőség nyílik a tantárgy oktatási 
helyzetének és a földrajz tantárggyal való kapcsolatának a feltárására. A topográfiai ismeretek, a 
térképismereti képességek fejlesztése egy folyamatnak a része, amely az alsó tagozaton a környezetis-
meret órákon kezdődik,a felső tagozaton a természetismeret és a hon- és népismereti, valamint a 
természettudományos órákon folytatódik (Makádi, 2005). Ezáltal a hon- és népismeret tantárgy egyik 
fő feladata az ismeretek újbóli felidézése, a megerősítő folyamathoz való kapcsolódás.
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A vizsgált tankönyv topográfiai ismeretei legnagyobb számban az Örökségünk, hagyományaink, 
nagyjaink című fejezetben tűnnek fel. Az említett fejezet a nagytájakkal és azok néprajzi ismerettar-
talmaival foglalkozik. A néprajztudományban a nagytájak során négy hagyományos területi egységet 
jelölnek: a Dunántúlt, az Alföldet, a Felföldet és Erdélyt (Kósa, 1998; Borsos, 2011). A tankönyvben az 
Alföld, Dunántúl, Felföld (Észak-Magyarország, Felvidék4), keleti magyar nyelvterület kapcsán Erdély 
és Partium (Részek), valamint a Kárpátokon kívüli területről Bukovina és Moldva tájak ismertetését 
olvashatjuk. A leckékben a nagytájak közül legtöbbször, 31 alkalommal az Alföld, a legkevesebbszer, 
1 alkalommal a Dunántúli-középhegység jelenik meg.5 Az elnevezések és a tájhierarchia alapján 
látható a néprajzi értelmezések dominanciája. A topográfiai nevekkel kapcsolatosan a Kósa László 
által kialakított négy jellegzetes kutatási irányt követjük, melyek a népi kultúra területi kereteinek 
értelmezésével kapcsolatosak. Így a topográfiai nevek egyrészt történeti–népi táj- és vidéknevek közé 
sorolhatók. Itt elsősorban a természetföldrajzi alapú népi tájnevet értjük. Ide kapcsolódik számos táj- 
és vidéknév, mint Bodrogköz, Szigetköz, Kalotaszeg. A második irányt a népnévhez hasonló nevet 
viselő csoportok vizsgálata jelenti. Ezzel kapcsolatosan Győri Róbert is leírja, hogy a csoportnak két 
ellentétes típusa van: az egyiknél közös a jogi meghatározás, a közös identitás és a környezetüktől való 
elkülönülés. Ide tartoznak a székelyek, a hajdúk, a jászok. E csoportok településnevei (hajdúvárosok, 
székely székek) mellett a területi elhelyezkedésüket szintén ismerteti a tankönyv. A másik ellentétes 
típushoz tartoznak a környezet által különbözők, amelyeknek a neve negatív hangvételű gúnynévből 
ered, például palócok, csángók, matyók. A településnevek említésével itt is találkozhatunk, valamint 
a területi elhelyezkedésük térképes megjelenítésére is sor kerül a tankönyvben. 

A harmadik vizsgálati irányt a földrajzi régiók és zónák néprajzi vizsgálata jelenti. Olyan tájakról 
van szó, amelyek adott földrajzi határok között élő lakosság népi kultúrájáról kívánnak teljes képet 
adni: Őrség, Hajdúság. A negyedik irányt pedig a kulturális jelenségek térbeli elterjedésének vizs-
gálata jelöli. Ennek értelmében a tájfogalmak földrajzilag körülhatárolható egységeket jelentenek, 
azonban ebben az irányban nem a földrajzi szempontok az irányadók, hanem a kulturális jelenségek 
és elemek elterjedései (Győri, é.n.; Kósa, 1998). 

A négy vizsgálati módszer közös tulajdonsága, hogy azok egyenlő súlyúak, a tájakat nem lehet 
egyetlen tényezővel jellemezni, habár a kulturális elem kitüntetett szerepben van mindegyik esetében 
(Győri, é.n.). A megközelítési módok alapján Kósa megalkotta a néprajzi táj fogalmát: „A táj olyan 
területegység, amelyet huzamosabb ideig állandó kulturális, társadalmi, gazdasági és ökológiai tula-
jdonságok jellemeznek és ezáltal elválik környezetétől.” (Kósa, 1998). A Kósa-féle tájdefiníció szoros 
viszonyt feltételez az emberföldrajz tájfogalmával, pontosabban a Kádár Lászlóféle tájfogalommal. 

A tankönyvben a tájak ismertetése során a természeti környezet és a táji adottságok kerülnek előtérbe. 
A táj és az ember közötti kölcsönhatás értelmezése alapján az ember tájformáló szerepére, valamint 
az emberi életet meghatározó környezeti viszonyokra térnek ki. Ezért is jelentős a vízrajzzal kapcso-

4  A tankönyvben egyaránt használják Felföld kapcsán az alábbi elnevezéseket. 
5  Dunántúl sajátos helyzete alapján földrajzi értelmezésben nem a magyarországi nagytájak körébe tartozik, úgymint 

a Dunántúli-középhegység és a Dunántúli-dombság. A néprajztudomány viszont része a négy hagyományos nagytá-
jnak. 
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latos nevek előfordulása a tankönyvi leírásokban, melyek jelentősége többnyire a pozicionálásban és a 
viszonyításban keresendő. A tankönyvben olvasható folyó- és tónevek a Kárpát-medencére terjednek 
ki: például Duna, Tisza, Zagyva, Tarna, Szamos, Aranyos, Szeret, Balaton, Fertő tó. 

A topográfiai ismeretek végett szükséges a Szülőföldünk című tankönyvben áttekinteni a térképeket 
is. Jelentőségük a szemléltetésben, a térben való tájékozódásban és az ismeretek alátámasztásában 
érezhető. A tankönyvben található térképek közül az infografikai térképeket emeljük ki. A tankönyv 
egyik leghangsúlyosabb infografikai ábrájának az épített örökségeinkhez kapcsolódó változatot tartjuk. 
A másfél oldal terjedelmű térképes ábrán a mai országhatáron belül található épített örökségekre hely-
eződik a hangsúly. Kiemelkedően fontos ennek a térképnek a megjelenítése. Egyrészt Magyarország 
nagytájait – Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Dunántúli-dombság, 
Alpokalja – mutatja be. Másrészt a tankönyvben csak ez a térkép köthető a földrajzi nagytájak 
témakörhöz (2. ábra).

2. ábra: Nagytájak és az épített örökségek
Figure 2. Large landscapes and built heritage 

Forrás: Szülőföldünk tankönyv (Baksa, 2021)
Source: Szülőföldünk textbook (Baksa, 2021)
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Az infografikai térkép alapján egyértelmű, hogy a tájak elnevezései nem követték a névváltozásokat, 
amelyek azóta a nagytájakkal kapcsolatosan létrejöttek (Csorba, 2020). Gondoljunk csak a Dunántú-
li-középhegység, illetve Dunántúli-középhegyvidék névváltozásra! Tehát a hon- és népismeret 
tantárgyban sem alkalmazzák az új nevezéktant, hiszen abban a meglátásban már Kárpát–Pan-
non-térségnek neveznék és további tájalrendszerre tagolnák: Kárpátok, Alpok és Pannon-medence (A 
földrajztanításban sem jelenik meg az új nevezéktan. Makádi, 2020; Csorba, 2020). 

A tájakról szóló leckék között szerepel a nemzetiségiek helyzetét ismertető infografikai térkép. 
Sajátossága a Kárpát-medence lépték, valamint az 1910. évi népszámlálás helyzetét ismertető adatok 
feltűntetése. A nemzetiségek területi elhelyezkedését egy-egy sajátos viseletről készült fényképpel, 
valamint a nemzetiségiek megoszlásának diagramos arányával egészíti ki (3. ábra). 

3. ábra: Magyarország nemzetiségi megoszlása az 1910. évi népszámlálás alapján
Figure 3. Ethnic distribution of Hungary based on the 1910 census 

Forrás: Szülőföldünk tankönyv (Baksa, 2021)
Source: Szülőföldünk textbook (Baksa, 2021)

A képekkel, ábrákkal bővített térképek jelentősége a képzetalkotás és a gondolkodás fejlesztésében 
keresendő, melyet a tankönyv által ismertetett térképek is alátámasztanak. A vizualizáció központisága 
kiemelkedő a tudástartalmak átadásában, ugyanis a színes ábrák, képek magukban hordozzák a 
vizuális beállítottságban rejlő tanulási lehetőséget (Teperics, 2015). 

A néprajzi nagytájakat külön-külön bemutató térképek mellett a Kárpát-medence nagytájait, illetve 
országait is egészében ábrázolja a 4–5. ábra. 
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4. ábra: Kárpát-medence területi megoszlása az első világháború után
Figure 4. Territorial distribution of the Carpathian Basin after the First World War 

Forrás: Szülőföldünk tankönyv (Baksa, 2021)
Source: Szülőföldünk textbook (Baksa, 2021)

A tankönyvi térképek nagytáj ábrázolásai egyértelműen a néprajzi értelmezéshez alkalmazkodnak. 
A térkép érdekessége a tájhatárokat kiemelő különböző színek használata. A színek, bizonyos tájak 
esetében a felszíni jellemzőkre utalnak, néhány táj esetében, például Felföld esetében, a területi 
elhelyezkedés kékes, szürkés, lilás színnel van ábrázolva (5. ábra). Az 5. ábrán látható színekkel kapc-
solatosan elmondható, hogy azok nem egyeznek az általános felszínformát jelző színkategóriákkal 
(Makádi, 2020). 

5. ábra: Nagytájak Kárpát-medencében 
Figure 5. Large landscapes in the Carpathian Basin 

Forrás: Szülőföldünk tankönyv (Baksa, 2021)
Source: Szülőföldünk textbook (Baksa, 2021)

A Szülőföldünk hon- és népismereti tankönyv 6. évfolyam című tankönyvben összesen 11 darab térkép 
található, melyek közül egy térkép a Találkozás a múlttal témakörben, tíz térkép az Örökségünk, 
hagyományaink, nagyjaink című témakörben a néprajzi tájakkal kapcsolatosan jelenik meg. A 
térképek közül három infografikai ábra. A tankönyvben található térképek között helyet kaptak a 
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természeti és épített örökségeket, a nemzeti parkokat bemutatók is. A topográfiai nevek mellett a 
térképek is főleg a Kárpát-medencére terjednek ki, ismertetve az aktuális néprajzi nagytáj területi 
megoszlását. Kijelenthetjük, hogy a tájakkal kapcsolatos gondolkodásnak ebben a tankönyvben a 
Kárpát-medence jelenti az alapot. 

KÖVETKEZTETÉSEK

A hon- és népismeret és a földrajz tantárgyak egyik lényeges kapcsolódási pontját a topográfiai nevek 
jelentik, amelyek a vizsgált dokumentumokban és a nyomtatott taneszközökben is jelentős számban 
megmutatkoztak. A topográfiai nevek és tájak térképes megjelenését a hon- és népismereti szabály-
ozókon és a tankönyveken keresztül ismertettük. Arra kerestük a megerősítő, illetve cáfoló tényeket, 
hogy a hon- és népismeret megalapozója-e a földrajznak. A válaszokat a topográfiai tartalmak gyű-
jtésében és megjelenésük céljainak feltárásában láttattuk.

A topográfiai tartalmak kiemelt szerepet játszanak, és az egymásra építkezés lehetőségét teremtik 
meg a környezetismeret, a természetismeret, a hon- és népismeret és a földrajz tantárgyak között. 
Ezáltal azt a következtetést vontuk le, hogy a hon- és népismeret bizonyos mértékig megalapozza a 
Kárpát-medencére kiterjedő topográfiai ismereteket a földrajz tantárgy számára, azonban elsősorban 
a néprajztudomány által képviselt értelmezéseket jeleníti meg. 

A térképek, topográfiai nevek és népi jellemzők együttesen egy összefüggő rendszert alkotnak, 
hozzájárulva a térszemlélet fejlesztéséhez, a kis- és középtájak komplex módon, több szempont 
alapján történő megközelítéséhez. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a hon- és népismeret tárgy 
térszemlélet fejlesztéséhez és a tájak komplex módon való megértéséhez nagyban hozzájárulnak a 
környezetismeret és a természetismeret tantárgyak topográfiai tartalmai. A táj ismertetése a vizsgált 
tankönyvben a természeti környezet és a táji adottságok által jelenik meg, nagy hangsúlyt helyezve a 
táj és az ember közötti együttműködésre (Kiss & Bugya, 2014). 

Összességében úgy véljük, szükséges hangsúlyozni a topográfiai tartalmak oktatásának fon-
tosságát, mivel ezek olyan tudástartalmak, amelyek a tantárgyak közötti együttműködés mellett 
hazánk értékeinek megismerésére helyezik a hangsúlyt. 
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A művelés alól kivont területek és a talajfedés 
kapcsolatának vizsgálata közigazgatási adatok 

és távérzékelt információk alapján4

The relationship between land withdrawal and soil sealing based on 
administrative and remote-sensed information

ABSZTRAKT
A városi területek terjeszkedése, az ipari és infrastrukturális fejlesztések következménye, hogy az érin-
tett területeken jelentős mennyiségű talajfelszín semmisül meg a talajok leburkolásával. Magyarországon 
jelenleg nincs olyan egységes adatbázis, amely bemutatná, milyen tendenciák tapasztalhatók a kivoná-
sokhoz köthető talajfedések miatti talajdegradációt illetően. A távérzékelt adatok elterjedésével azonban 
már műholdfelvételekből származtatott adatokból is értékes információkat nyerhetünk. Jelen munka célja, 
hogy megvizsgáljuk a művelés alól kivont területek hivatalokban nyilvántartott adatai és a talajfedésről 
távérzékeléssel nyerhető adatok közötti kapcsolatot. Ehhez a Zala Megyei Kormányhivatal, valamint a 
LANDSUPPORT döntéstámogató rendszer adatait használtuk fel a Zalaegerszegi járást vizsgálva. Utóbbiak 
a kormányhivatalból gyűjtött adatokkal erős korrelációt mutattak, ami a kivonásokhoz kapcsolódó talajfedések 
jelzésének megbízhatóságára utal. Mivel a Kormányhivatalból gyűjtött adatok a kivonások összterületét, a 
LANDSUPPORT-adatok pedig a talajfedést mutatják, ezért vizsgálni tudtuk a kivont területek beépítésének 
arányát, ami a vizsgált területen 66%-os értéket mutatott.

Kulcsszavak: talajdegradáció, talajfedés, talaj monitoring, távérzékelés

ABSTRACT
An irreversible consequence of urban expansion and industrial/infrastructural developments is that a sig-
nificant extent of soil disappears in the affected area. In Hungary, no specific database shows the processes 
regarding soil degradation due to soil sealing, but remote sensing can contribute to this topic by providing 
relevant monitoring data on Earth’s surface. We evaluated the relationship between officially registered land 
withdrawal data and remote-sensed soil sealing data. For this, we collected land withdrawal data from the 
Zala County Government Office and compared them to the dataset of the LANDSUPPORT Decision Support 
System. Results show that the LANDSUPPORT data strongly correlate with the official data, which reliably 
indicates that soil sealing is related to land withdrawals. As the official data indicate the total area of land 
withdrawals and the LANDSUPPORT data indicate the sealed area, we could estimate the rate of soil sealing, 
which was 66% in the studied area.
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BEVEZETÉS

A talaj az egyik legfontosabb feltételesen megújuló természeti erőforrásunk. Kialakulási és rege-
nerációs folyamatai rendkívül lassúak, viszont állapotának leromlása nagyon gyorsan végbemehet, 
ezért megtartása és megőrzése állandó, tudatos tevékenységet követel (Várallyay, 2010). Ahhoz, 
hogy a talajhasználat fenntartható legyen, kompromisszumot kell kötni a különböző társadalmi, 
gazdasági és környezeti igények között. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek nem vezetnek 
a természeti erőforrások csökkenéséhez, nem eredményezik a környezet elszennyeződését, és oly 
módon teszik lehetővé az ökológiai rendszerek fennmaradását, hatékony működését, hogy közben 
nem korlátozzák a jövő generációinak lehetőségeit sem (Faragó, 2001).

A talajt veszélyeztető degradációs folyamatok közül a talajfedés az egyik legnehezebben, leg-
nagyobb költséggel helyrehozható degradációs kár. A termőföldcsökkenés, ezen belül is kiemelten 
a jó minőségű szántók kivonása a művelésből ellehetetleníti a talajtól függő ökoszisztéma-szol-
gáltatásokat (Tóth et al., 2016). A termőföldek mellett a városok zöld területeinek csökkenése is 
hasonlóan negatív következményekkel jár. A kivont területek jelentős hányada a kivonást követően 
rendszerint beépítésre kerül, ami számos további negatív hatás előidézője amellett, hogy értékes 
termőterület vagy zöldterület tűnik el. Az egyik legsúlyosabb következmény általában, hogy a 
leburkolt felszínek jelentős hatással vannak az adott terület klímájára, mivel az építőanyagok a 
természetes felszíneket felépítő anyagoknál sokkal több hő tárolására képesek nagyobb hővezető 
képességük és hőkapacitásuk által. A burkolt felszínek ezáltal tovább rontják a globális felmele-
gedés okozta egyre gyakrabban jelentkező hőséggel járó negatív hatásokat, és jelentősen rontják a 
lakott területek komfortérzetét is (Szegedi et al., 2014). A klímára gyakorolt másik negatív hatás, 
hogy a leburkolt felszínen a beszivárgás ellehetetlenülése miatt a víz megnövekedett sebességgel és 
mennyiségben folyik le, és megfelelő vízelvezetők hiányában súlyos áradásokat és károkat okozhat 
a lakott területeken (EEA, 2011).

Kimutatások szerint az Európai Unióban 1990 és 2006 között összesen évente mintegy 1000 km2 
termőföldet vettek ki mezőgazdasági művelés alól, és ennek a felszínnek körülbelül a felét lefedték 
(Naumann et al., 2019). Hazánk helyzete a talajfedés tendenciájának európai összehasonlításában 
nem túl kedvező. Termőterületeinket Európában az egyik leggyorsabb ütemben vonjuk ki a műve-
lésből, hogy azokat változatos célból – ipari, infrastrukturális, turisztikai – beépítsük (Tóth et al., 
2016).

Hazánkban a talaj, illetve a föld védelmét elsősorban a 2007. évi CXXIX. törvény szabályozza. 
A termőföld védelméről szóló törvény megkülönbözteti a termőföld mennyiségi (földvédelem) és 
minőségi (talajvédelem) védelmét. Az előbbi az ingatlanügyi hatóság, míg utóbbi a talajvédelmi 
hatóság hatáskörébe tartozó feladat.

 A városi területek zöldterületeinek védelme a városfejlesztési stratégiákban rendszerint minden 
esetben szerepel (Glied & Barkóczi, 2013), ám sok helyen tapasztalhatjuk, hogy mindez a gyakor-
latban mégsem valósul meg (például indokolatlanul nagy arányban találkozunk térkövekkel burkolt 
felszínekkel korábban parkos területeken). 
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A jogszabályi követelmények teljesítése segíti a föld és a talaj védelmét, mérsékelni próbálja a 
rá vonatkozó negatív hatásokat. Sajnos azonban egyelőre nem áll rendelkezésre olyan részletekre 
kiterjedő egységes adatbázis Magyarországon, amely bemutatná, hogy a kivonások révén milyen 
mennyiségű és minőségű talaj „semmisül meg”, és hogy az elmúlt években milyen tendenciák 
tapasztalhatók a kivonásokhoz köthető súlyos talajdegradációt illetően.

 A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai között találunk információt a mezőgazdasági 
művelés alól kivett területekről, azonban ebbe a fogalomba nemcsak a jogi értelemben ténylegesen 
kivont, hanem a művelésből (ideiglenesen) felhagyott területek is beletartoznak, így a tényleges 
kivonás mértékéről ezek az adatok nem adnak valós tájékoztatást (Patkó et al., 2017).

A művelés alól kivont területek nagyságának és az ehhez köthető talajfedés mértékének meg-
állapítására egyfelől a kormányhivatalokban nyilvántartott adatok begyűjtésével és összesítésével 
tájékozódhatunk, de a távérzékelés és a távérzékelt adatok használatának elterjedésével ma már 
műholdfelvételekből származtatott adatokból is értékes információkat nyerhetünk. Ez utóbbi azért 
jelentős, mert a távérzékelés és a térinformatika segítségével a talajfedés tendenciáit hivataloktól, 
nyilvántartásoktól függetlenül vizsgálhatjuk mind térben és időben, így az adatok a döntéshozók, 
a szakmai közönség és a civil társadalmi szereplők számára is könnyen hozzáférhetővé és átlátha-
tóbbá válhatnak.

 A térinformatikai módszereken alapuló modellek/rendszerek számos tudományterületen értékes 
adatokat szolgáltatnak, így például tájökológiai, geomorfológiai elemzések során is jól alkalmaz-
hatók (Kiss & Bugya, 2014; Bugya, 2007), és felhasználási lehetőségük egyre bővül. A távérzékelt 
térinformatikai adatbázisok sok esetben Európa egész területére elérhetőek, így részletesebb, össze-
hasonlító elemzésekhez is kiváló alapul szolgálhatnak.

Hazánkban elsősorban a Lechner Tudásközpontban foglalkoznak olyan távérzékelt adatokból 
származtatott nagyfelbontású térképi adatbázisok fejlesztésével, amelyek specifikusan a felszín-
borításra és annak változásaira fókuszálnak. A földfelszín-monitorozási munkák jelentős része az 
EEA (European Environmental Agency) koordinációjával megvalósuló európai Copernicus program 
keretében zajlik (Maucha et al., 2016).

A Lechner Tudásközpont térképi adatai mellett a LANDSUPPORT H2020-projekt foglalkozik aktív 
hazai közreműködéssel a művelésből kivonással/talajfedéssel és annak monitorozásával távérzékelt 
adatok felhasználásával. A projekt keretein belül fejlesztett döntéstámogató rendszer „Földkivonás 
monitoring eszköze” szélesebb felhasználói réteget megcélozva szolgáltat idősoros adatokat.

Fontos kiemelni, hogy a hivatalokban nyilvántartott közigazgatási adatok és a távérzékelt adatok 
adattartalmukat tekintve lényegesen eltérnek egymástól. Míg a hivatali adatok a kivonások összterü-
letét mutatják, addig a távérzékelt adatbázisok jellemzően a kivont területeken történt beépítésekről, 
új leburkolt felszínek keletkezéséről (talajfedés) adnak tájékoztatást. A kétféle adat között azonban 
szoros összefüggés figyelhető meg, mivel a művelésből kivont területek jelentős hányadát leburkolják. 
Prokop et al. (2011) szerint a kivont területek 51%-át érinti talajfedés uniós szinten. Lényegében a 
talajfedést a művelés alól kivonás indikátorának is tekinthetjük, de a kettő közötti kapcsolat (beépítési 
arány) országonként és régiónként nagyon eltérő lehet. Azonban ha egy adott területen ismerjük a 
ténylegesen kivont területek nagyságát, akkor a talajfedés távérzékelésével lehetőség nyílik a beépítés 
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arányának becslésére, ezáltal a kivonásokhoz köthető talajdegradácó mértékéről is információt nyer-
hetünk.

Jelen munka célja, hogy megvizsgáljuk, pontosan milyen kapcsolat van a művelés alól kivont 
területek hivatalokban nyilvántartott adatai és a talajfedésről távérzékeléssel nyerhető adatok között. 
Ehhez a Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályán 
2009 és 2015 közötti időszakban kiadott szakhatósági állásfoglalások, talajvédelmi nyilatkozatok, 
valamint a LANDSUPPORT döntéstámogató rendszer ugyanezen időszakra vonatkozó talajfedés 
adatait használtuk fel Zala megye Zalaegerszegi járásának területét vizsgálva. Munkánk során két 
fontos kérdésre kerestünk választ: (i) a távérzékelt talajfedés mennyire van összhangban a nyilván-
tartásban szereplő kivonásokkal, és (ii) mekkora arányban érinti talajfedés a kivont területeket.

MÓDSZEREK

A művelés alól kivont területek közigazgatási nyilvántartásban fellelhető adatait a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályán gyűjtöttük archivált kérelmek, 
nyilatkozatok és szakhatósági állásfoglalások irataiból. A kérelmekben szereplő adatokat települé-
senként és azon belül művelési áganként összesítettük a Zalaegerszegi járás mind a 84 településére 
a 2009-tól 2015-ig terjedő időszakot vizsgálva. Az adatok közül a szántóterületek művelés alól kivo-
násának mértékét vizsgáltuk részletesen, mivel ez az a földhasználati kategória, amelyet a legtöbb 
kivonás érint, és jellemzően a legértékesebb talajaink degradácóját eredményezi.

A távérzékelt adatokat a LANDSUPPORT Földkivonás monitoring eszközének (Land take 
monitoring tool) segítségével nyertük. A 2018-ban indult LANDSUPPORT az EU ’Horizont 2020’ 
programján támogatást nyert projekt, illetve ez a neve a projektben kifejlesztett térbeli döntéstámogató 
rendszernek is. A projektben együttműködő nemzetközi konzorciumban 9 ország közel 20 intézménye 
vesz részt. A fejlesztés célja, hogy több mint száz olyan ún. „okos” térinformatikai operatív eszköz 
készüljön, amelyek segítségével innovatív, tudományos/műszaki, a földpolitikát segítő megoldások 
születhetnek. A célok között többek között optimalizált növénytermesztési modellek, a talajromlás 
megakadályozására irányuló térbeli adatbázisok és modellek kidolgozása szerepel, de a projekt a 
klímaváltozással szembeni ellenálló képesség témakörével is széleskörűen foglalkozik. A művelésből 
való kivonás monitorozására a rendszer a Copernicus program műholdfelvételeiből származtatott 
adatokat használ. A webes térképi adatbázis (1. ábra) 20 méteres felbontásban idősoros adatokat szol-
gáltat (2006–2018 között 3 éves időközönként). Azonban fontos kiemelni, hogy bár az alkalmazást 
„Földkivonás monitoring eszköznek” (Land take monitoring tool) nevezik, a térképi adatbázis csak a 
ténylegesen lefedett területeket jelzi, tehát valójában a talajfedést mutatja.

Elemzésünkhöz a LANDSUPPORT adatbázisból a 2009 és 2015 között keletkezett új, mesterséges 
felszínek adatait összegeztük a Zalaegerszegi járás 84 településére, és a hivatali adatokhoz hasonlóan 
kizárólag a szántóterületeket vettük figyelembe.

A LANDSUPPORT távérzékelésből származtatott adatainak leválogatása QGIS 3.10 program 
segítségével történt. A 2009–2015 közötti újonnan történt talajfedés adatai egyetlen térképi rétegben 
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lekérhetők voltak. A Zalaegerszegi járás településeinek lehatárolásához a települések közigazgatási 
határainak poligonjait használtuk. A járás 84 településére külön-külön összeadtuk a 20 méter felbon-
tású raszter réteg talajfedést mutató celláinak számát. Mivel a 20 m-es felbontású raszter cellái 0,04 
hektárnak felelnek meg, ezért a kapott értékeket 0,04-gyel szorozva kaptuk meg a talajfedés területét 
hektárban.

1. ábra: A LANDSUPPORT döntéstámogató rendszer talajfedést monitorozó eszközének webes alkalmazása 
(az adott időszakokra vonatkozó, újonnan történt talajfedések piros színnel jelölve)

Figure 1. Web application of the LANDSUPPORT „Land take monitoring tool” 
(new artifical surfaces are marked with red colour)

A Zalaegerszegi járás 84 településének távérzékelt adatait és a hivatali nyilvántartásból nyert ada-
tokat egyetlen adatbázisba rendeztük. Az összehasonlítást leíró statisztikai vizsgálatokkal,valamint 
Pearson korrelációs együttható (r) számításával végeztük. A Pearson korrelációs együttható két 
folytonos változó közötti lineáris kapcsolat szorosságát mutatja, értéke -1 és 1 között lehet. Ha r=0 
vagy ahhoz közeli, akkor a két változó között nincs lineáris kapcsolat vagy nagyon gyenge, ha -1-hez 
vagy 1-hez közeli, akkor pedig szoros lineáris összefüggést figyelhetünk meg. Az előjel a kapcsolat 
irányát mutatja (ha negatív, akkor a kapcsolat fordított irányú). A munkánkban szereplő statisztikai 
elemzéseket R programban futtattuk le.

EREDMÉNYEK

A leíró statisztikai vizsgálatok eredményeit az 1. táblázatban foglaltuk össze. A hivatali adatok 
alapján a Zalaegerszegi járás területén 2009–2015 között összesen 83,26 hektár szántóterület került 
kivonásra. A legtöbb kivonás Zalalövő települést érintette 38,6 hektárral, ezt követi a megyeszékhely, 
Zalaegerszeg 14,3 hektárral. A hivatali adatok alapján 45 településen egyáltalán nem történt kivonás 
2009–2015 között, a legkisebb mértékű kivonás pedig 0,0053 hektár volt, Zalaszentgyörgy telepü-
lésen. A kivonások átlagos értéke az adott időszakban ~1 hektár/település volt a kormányhivatalban 
nyilvántartott adatok szerint.
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A hivatali adatokhoz képest a LANDSUPPORT adatai alacsonyabb értékeket mutatnak, ami 
logikusan következik abból, hogy ez utóbbi adatbázis a ténylegesen leburkolt felszíneket jelzi, míg a 
közigazgatási adatok a kivonások összterületére vonatkoznak. A LANDSUPPORT-adatbázis adatai 
alapján ugyancsak Zalalövő településhez kötődik a legnagyobb mértékű talajfedés. A 86-os elkerülő 
út építésének az adott időszakban megépült szakasza, valamint a Zalalövői Ipari Park terjeszkedése 
összesen 20,68 hektár leburkolásával járt 2009 és 2015 között (2. ábra).

2. ábra: Zalalövő településhez tartozó területeken észlelt talajfedések 2009–2015 között 
a LANDSUPPORT döntéstámogató rendszer adatai alapján.

Figure 2. Soil sealing in Zalalövő settlement between 2009–2015 
based on the data of the LANDSUPPORT Decision Support System.

A LANDSUPPORT-adatbázis összesen 55,68 hektár talajfedést mutat Zala megye Zalaegerszegi 
járásának területére 2009 és 2015 között, ami átlagosan 0,66 hektár talajfedés/települést jelent. Ha 
a LANDSUPPORT-adatbázisból kapott értékeket összevetjük a járás szántóterületeinek összegével 
(40 667 hektár), akkor azt tapasztaljuk, hogy a járás szántóinak 0,13 százalékát burkolták le az adott 
időszakban.

1. táblázat: A vizsgált adatbázisok leíró statisztikai elemzésének eredményei (az értékek hektárban kifejezve)
Table 1. Descriptive statisctics of the two analysed (official and LANDSUPPORT) dataset (values are in hectar)

 Hivatali LANDSUPPORT
Min. 0,00 0,00

Max. 38,62 20,68

Átlag 0,99 0,66
Szórás 4,65 2,99

Összeg 83,26 55,68
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Elemzésünk legfontosabb része a két adatbázis összehasonlítása volt. A korrelációvizsgálat során erős 
szignifikáns kapcsolatot sikerült igazolni (r=0,89, p<0,01) a két adatbázis között, ami azt mutatja, hogy 
a LANDSUPPORT-rendszer adatai megbízhatóan jelzik a kivonásokhoz kapcsolódó talajfedéseket.
Mivel a kormányhivatalból gyűjtött adatok a kivonások összterületét, a LANDSUPPORT-rendszerből 
nyert adatok pedig a talajfedést mutatják, ezért vizsgálni tudtuk a művelés alól kivonás és a talajfedés 
arányát, ami a járás 84 településének adatait összegezve 66%-os beépítési arányt mutatott. 

KÖVETKEZTETÉSEK

A mezőgazdasági területek talajainak védelme kulcsszerepet játszik a fenntartható agrártermelés 
biztosításában. A városi területek terjeszkedése és az ehhez köthető talajfedés általi degradáció jelen-
tős területi veszteséggel jár, ami közvetlen hatással van a mezőgazdasági termelésre (Gardi et al., 
2014). A degradációs kár csökkentésének érdekében a talajveszteség monitorozása kiemelt fontosságú 
feladattá vált.

Jelen munka legfontosabb célkitűzése az volt, hogy vizsgáljuk a közigazgatási nyilvántartásban 
szereplő „valós” földterületkivonások és a távérzékeléssel nyert becsült talajfedések közötti kapcsola-
tot. Bár a távérzékelt adatok nem pótolhatják a hivatali nyilvántartások adatait, de mivel ez utóbbiak 
nincsenek egységes rendszerbe rendezve megyei szinten sem, a távérzékelés hasznos és könnyen 
hozzáférhető információkkal szolgálhat a döntéshozók és a szakmai közönség számára.

A LANDSUPPORT döntéstámogató rendszer adatai a kormányhivatalból gyűjtött adatokkal igen 
erős korrelációt mutatnak a Zalaegerszegi járás területén, ami a távérzékeléssel nyert információk 
létjogosultságát tovább erősíti. Az erős korreláció a LANDSUPPORT-rendszer megbízhatóságát iga-
zolta, így ezek az adatok további elemzésekhez is kiválóan alkalmazhatók. Erre alapozva becsültük 
meg a kivont területek beépítésének arányát, ami 66% lett, s ezzel lényegesen meghaladja az Uniós 
átlag értéket. 

Fontos megjegyezni, hogy ez az érték Zala megye Zalaegerszegi járásának területére és az adott 
időszakra vonatkozik, így ebből az eredményből nem lehet az egész országra vonatkozó általános 
érvényű következtetéseket levonni. Mindazonáltal ez az eredmény jelzésértékű, ezért érdemes lenne 
a jövőben egy hasonló elemzést országos szintre is kiterjeszteni a kivont területek beépítésének ará-
nyairól.

Panagos et al. (2016) szerint a talajfedés általi jelentős talajveszteség nem elsősorban a talajvéde-
lemi ismereteink hiánya, hanem a talajvédelmi szakpolitika, illetve végrehajtásának hiányosságai 
miatt következik be. Ennek egyik megoldása lehet az, hogy olyan eszközöket fejlesztünk, amelyek 
lehetővé teszik a döntéshozók számára a talajfedés általi degradáció tér- és időbeli monitorozását, 
felfedve azokat a területeket, ahol a legnagyobb károkat okozhatja az átgondolatlan területhasználat.

 A távérzékeléses és térinformatikai módszereken alapuló eszközök egyik hátránya általában, hogy 
felhasználásuk speciális háttértudást igényel. A LANDSUPPORT döntéstámogató rendszer webes 
alkalmazásának nagy előnye, hogy lehetővé teszi a térinformatikai szaktudást nem igénylő felhasz-
nálást is. Az adatok nemcsak térkép formájában, hanem településenként, megyénként és régiónként 
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is lekérhetőek szöveges „reportok” formájában, s ezzel szélesebb körben hozzáférhetővé és értelmez-
hetővé téve az adatokat. A rendszer fejlesztésének egyik lehetséges iránya, hogy a meglévő térképi 
rétegeket kombináljuk a talaj minőségét jellemző részletes adatokkal (pl. D-e-Meter földminősítési 
rendszer, Tóth, 2009), így a talajfedések általi degradációról még pontosabb képet kaphatnánk. 

Összességében elmondható, hogy a LANDSUPPORT-rendszer kiválóan alkalmas a talajfedés és 
művelés alól kivont területek monitorozására. Ingyenesen hozzáférhető webes felülete lehetővé teszi 
nemcsak a tudományos kutatómunkához való felhasználást, hanem döntéstámogató rendszerként a 
közigazgatási/államigazgatási és szakhatósági feladatok állátásában is szerepet kaphat a jövőben.
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ABSZTRAKT

Jelen vizsgálat célja annak felmérése, hogy a középiskolai oktatás a 21. században mekkora hangsúlyt 
fektet a leszakadó térségek gazdasági, társadalmi és területi jellegzetességeinek megismertetésére. 
A vizsgálat kérdőív segítségével egy megyeszékhely és egy kisváros 160 középiskolásának általános 
konceptuális és topográfiai ismereteit tárja fel Magyarország hátrányos helyzetű térségeivel kapcsolat-
ban. A vizsgálat célja a földrajztanításban alkalmazható oktatásmódszertani javaslat megfogalmazása 
a kapcsolódó kerettantervi és érettségi követelményi célok hatékonyabb érvényesülése érdekében. 
Bebizonyosodott, hogy a tárgyalt témakör oktatása sem az alap-, sem a középfokú képzés során 
nem kap elég hangsúlyos szerepet. A fogalmi, illetve a topográfiai hiányosságok enyhítésének egyik 
lehetséges módszere a hátrányos helyzetű térségeknek a földrajzi tananyagban külön fejezetként való 
kezelése, illetve a követelményrendszerben hangsúlyosabb megjelenítése. A tanítási szünetekben 
szakmai jellegű kirándulások, terepbejárások, illetve hátrányos helyzetű térségek látogatása révén 
további lehetőség nyílna arra, hogy a tanulók betekintést nyerjenek a társadalmi-gazdasági egyenlőt-
lenségek területi jellegzetességeibe.

Kulcsszavak: kognitív térkép, hátrányos helyzetű térség, földrajzoktatás

ABSTRACT

The present study aims to assess the role of secondary education in understanding the economic, 
social and territorial characteristics of lagging regions. With the help of a questionnaire survey, 
the study explores the general conceptual and topographical knowledge of 160 secondary school 
students in a county seat and a small town in relation to the disadvantaged areas of Hungary. The 
study also aims to formulate a methodological proposal that can be used in geography teaching in 
order to achieve the related curriculum and graduation exam requirements more effectively. Results 
prove that the discussion of the topic does not play a prominent role in either primary or secondary 
education. One of the possible methods of alleviating the conceptual and topographical gaps is to treat 
disadvantaged areas as a separate chapter in the geographical curriculum and to place them more 
prominently in the system of requirements. During study breaks, professional excursions, field trips 
and visits to disadvantaged areas would provide additional opportunities for students to gain insight 
into the territorial characteristics of socio-economic inequalities.

Keywords: cognitive map, disadvantaged area, geography teaching
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BEVEZETÉS

Az 1960-as évektől − a behaviorista geográfia megjelenésétől − a társadalomtudományi szakiro-
dalomban a figyelem a szubjektív térérzékelés irányába terelődött: egyre több írásmű jelent meg a 
kognitív térképezés témakörében. Az ezzel foglalkozó szakirodalmak értékelő elemzése során nyil-
vánvalóvá vált, hogy a jelen írásban vizsgált korosztály (14−16 év) kognitív térérzékelésével sajnos 
számos probléma fellelhető: a diákok tudása mögött kevés földrajzi tartalom áll, és inkább tükrözi a 
sztereotípiákat, ezen felül a földrajz tananyag nem járul hozzá kellő mértékben a diákok térképzetének 
kialakulásához.

Magyarországon az első, jelen kutatási témával foglalkozó kezdeményezés Cséfalvay Zoltán 
nevéhez köthető, viszont maga a kognitív térképezés mint fogalom egy amerikai pszichológushoz, 
Tolmanhoz fűződik (Lakotár, 2004). Tolman (1948) a mentális folyamatok megértésére kereste a 
választ. Ekkor vált híressé a patkánykísérlete, amelynek során az állatot egy labirintusba helyezte 
el annak érdekében, hogy megvizsgálja a viselkedését, valamint megfigyelje megoldási kísérleteit. 
Rávilágított, hogy a patkány egyfajta kognitív térképet képez le, amelyet felhasznál az útvesztőből 
való kijutásra. 

Az egyén kognitív térképe az idő folyamán folyamatosan alakul, hiszen az idők során új tapaszta-
latokkal, ismeretekkel bővül, a világhoz való viszonyulása szüntelenül változik (Lakotár, 2012). Az 
iskolákban a földrajz az a tantárgy, amely magával az objektív térrel foglalkozik. Ezeken az órákon 
nyílik lehetőség arra, hogy a diákok térbeli intelligenciáját fejlesszük, és ezeket a folyamatosan vál-
tozó térképeket földrajzi tartalommal gazdagítsuk.

Egyetemes tény, miszerint a legáltalánosabb területi egyenlőtlenség a szegénység. Felvetődhet 
persze a kérdés, miért releváns a kérdéskörrel foglalkoznunk a fent említett módszer kapcsán. A mai 
Magyarországon a társadalom több mint egytizede él szegénységben. Bár ez, a Központi Statisztikai 
Hivatal szegénységi küszöb indikátora szerint, évről évre egyre csökkenő tendenciát mutat, mégsem 
elhanyagolható a témakör kiemelt vizsgálata. A pedagógusok fő feladata, hogy a jövő nemzedékeit 
érzékenyítsék e problémára.

A jelen dolgozat Magyarország hátrányos helyzetű térségeire fókuszál, azt vizsgálva, hogy a 
középiskolai oktatás a 21. században mekkora hangsúlyt fektet a leszakadó térségek gazdasági, társa-
dalmi, területi hatásaira. Ugyan a Nemzeti Alaptanterv (NAT) magában foglalja a kérdéskör iskolai 
oktatását, viszont mindezt csak felületesen tartalmazza: „A földrajz tanításának célja, hogy a tanuló: 
a térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és lehetséges társa-
dalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén empatikus, problémamegoldó gondolkodást, 
illetve az érvek ütköztetésére épülő vitakultúrát alakítson ki. A nevelési-oktatási szakasz végére a 
tanuló: bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit Magyarországon, meg-
fogalmazza a felzárkózás lehetőségeit.” (NAT, 2020).

Hazánkban a rendszerváltozást követően elkerülhetetlen a témával foglalkozni, mivel hosszú távon 
és markánsan kirajzolódnak a hátrányos helyzetű és a gazdaságilag fejlett térségek közötti egyenlőt-
lenségek. Ha e társadalmi, gazdasági és területi problémák súlyosságát nem tárgyaljuk meghatározott 
életkorban (legkésőbb a középiskolában), akkor a felnövekvő geográfus nemzedék tagjaiban nem 



Váncsa, Mariann 
A hátrányos helyzet területi és fogalmi elemeinek megjelenése a középiskolások kognitív térismeretében

73

tudatosul kellő mértékben annak társadalmi-gazdasági kohéziót lassító jellege. Ezáltal a fent ismerte-
tett egyenlőtlenségek a jövőben, ahelyett, hogy mérséklődnének, még inkább kiéleződhetnek.

A jelen tanulmány általános célja, hogy feltárja a középiskolások körében a hátrányos helyzet-
tel, illetve a válságtérségekkel kapcsolatos általános konceptuális és topográfiai ismereteket annak 
érdekében, hogy a földrajztanításban alkalmazható oktatásmódszertani javaslatot fogalmazzon meg 
a kapcsolódó kerettantervi és érettségi követelményi célok hatékonyabb érvényesülésére. Ez az álta-
lános cél az alábbi részcélokon keresztül valósul meg:

• A dolgozat feltárja a kognitív térképekkel kapcsolatos vizsgálati fókuszok változását a rend-
szerváltozástól egészen napjainkig annak érdekében, hogy láthatóvá váljon a jelen dolgozat 
céljainak illeszkedése a korábbi vizsgálatok logikai ívébe.

• A kutatás rávilágít arra, hogy melyek azok a tényezők, amelyek leginkább hozzájárulnak a 
diákok kognitív térképének alakulásához.

• Célja továbbá az írásműnek, hogy feltárja a hátrányos helyzetű térség fogalmi elemeinek 
megjelenését a középiskolások körében, illetve időbeli változását a képzés kezdetétől annak 
lezárásáig. Különös figyelmet fordítunk a személyes tapasztalatok, a preferenciák/diszprefe-
renciák meglétére, változására általánosan, majd tematizált szempontrendszer alapján.

• A vizsgálat részcélja továbbá, hogy betekintést nyújtson a középiskolások területfejlesztési 
szempontból kedvezményezett térségeivel, a válságtérségekkel kapcsolatos topográfiai isme-
reteibe.

• További részcél a szaktanári álláspontok megismerése, hogy ezekből is kiindulva megalapozott 
javaslatot fogalmazzunk meg a módszertani fejlesztések irányába.

SZAKIRODALMI ELŐZMÉNYEK

A behaviorista geográfia köztudatba kerülését követően, számos írásmű jelent meg a kognitív tér-
képelemzés témakörében, viszont hazánkban a témakör csak a rendszerváltozást követően kapott 
hangsúlyos szerepet. A behaviorista forradalom elterjedése rávilágított a szubjektív térérzékelés fon-
tosságára, amelynek legfontosabb alapelve szerint az emberek cselekedeteit az befolyásolja, ahogyan 
az egyén maga látja a teret, nem pedig a tér objektív szerkezete a meghatározó (Kiss & Bajmócy, 
1996). A kognitív térképezés egy olyan interdiszciplináris terület, amely a geográfia, a szociológia, 
a pszichológia és a szociálpszichológia határmezsgyéjén található. A fogalom nem azonos a mentális 
térképezéssel, mivel az utóbbi a kognitív térképen alapul, így lényegesen kevesebb tartalommal bír. 
A mentális térkép a térbeli világ szubjektív újraértelmezésének reprezentációja, nem más, mint szem-
léltetése a kognitív térképnek (Michalkó, 1998). A kognitív térképezés a külvilágnak a tapasztalatok 
alapján történő leképezése, amelynek végterméke a kognitív térkép. A kognitív térkép az egyén kül-
világról alkotott térképe, amelyet saját ismeretei, véleménye és a sztereotípiák alkotnak (Garda, 2009).

Az utóbbi évek hazai és külföldi vizsgálatai kiemelten foglalkoztak a kognitív térképezéssel, azt 
tanulmányozva, hogy mely tényezők a meghatározók a mentális térképek alakításában. Lapon et al. 
(2019) arra a kérdésre kereste a választ, hogy mennyire befolyásolja a lakhely, illetve az iskolai vég-
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zettség az egyén kognitív térképét. Hazánkban is számos tanulmány született a kognitív térképezésről, 
amelyek egy része Európa mentális térképére fókuszál, vannak továbbá európai országokat célzó 
kutatások, egész Magyarországra irányuló, illetve az országon belül egy-egy régiót, vagy egy-egy 
települést vizsgáló írásművek is. Jelen folyóirat hasábjain is olvasható jó néhány, a földrajzoktatás 
módszertani kérdéseivel, diákok attitűdvizsgálatával, illetve a kognitív térképezés társadalomföldrajzi 
jelentőségével foglalkozó tanulmány (Enyedi & Pál, 2021; Kapusi, 2021; Molnár, 2022; Schlachter & 
Teperics, 2022). 

A fiatalok (köz- és felsőoktatásban résztvevők) körében végzett vizsgálatok közül említést érdemel 
Bajmócy és Csíkos 1997-ben végzett kutatása, amely feltárja, milyen népszerűségnek örvendenek 
az adott európai országok az egyetemisták körében. A kutatás aktualitását akkor Magyarországnak 
az Európai Unióhoz való csatlakozási előkészületei adták, hiszen az EU-s csatlakozás felvetette a 
kérdést, hogy a tanulók, leendő EU-s állampolgárok milyen képpel rendelkeznek az Unió tagállama-
iról. A tanulmány kitűnően tükrözte a kelet−nyugat dichotómiát, valamint hazánk egyes szomszédos 
országaival kapcsolatos ellenérzéseit, bizonyos sztereotípiákat. 

A fentiekhez hasonló kutatást végzett Csapó és Cs. Czachesz (1993), viszont ők az európai 
középiskolások és általános iskolai diákok interkulturális attitűdjét tanulmányozták. A vizsgálat 
célcsoportjai mindegyik országban a nyolcadik és a tizenegyedik évfolyam tanulói voltak. A kutatás 
eredményei alig különböztek a Bajmócy és Csíkos által közölt eredményektől, amely arra enged 
következtetni, hogy a középiskolai oktatás a leginkább meghatározó az egyes országokkal kapcsola-
tos attitűd kialakulásában.

Makádi 2012-ben közölt tanulmányában a középiskolások Európával kapcsolatos attitűdjét 
vizsgálta. A kutatás időszerűségét leginkább a 2010-es Nemzeti alaptanterv átdolgozása adta. Az 
új NAT-tal lehetőség nyílt a földrajzoktatás hiányosságainak felmérésére, így a helyi tantervek 
megalkotásakor, illetve az új tankönyvek megírásakor a szükséges fejlesztésekre alkalom adódott. 
Végeredményben elmondható, hogy a diákok tudása mögött kevés földrajzi tartalom áll, és az inkább 
tükrözi a sztereotípiákat (Makádi, 2012).

Alpek és Tésits 2017-ben közölt tanulmányukban a végzős középiskolai diákok Európai Unióval 
kapcsolatos ismereteit, véleményüket, illetve topográfiai tudásukat vizsgálta, amelynek aktualitását 
az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének (a Brexitnek) a szándéka hívott életre. A települések 
megjelenését a tanulók kognitív térképein több tényező is befolyásolja: függ egyrészt az adott ország 
területének nagyságától, másrészt a hazánktól való távolságától. A balti országok vakfoltként jelennek 
meg a mentális térképeken. Az EU pozitív és negatív tulajdonságaival kapcsolatban erős koherencia 
mutatkozott a diákok körében.

Számos, nemcsak Európára, hanem Magyarországra is fókuszáló tanulmány született a mentális 
térképezés témakörében. Kiss és Bajmócy (1996) az egyetemisták körében végzett kutatást annak 
érdekében, hogy Magyarország valóságos térképét összevesse a hallgatók fejében élő képpel. Céljuk 
volt továbbá annak feltárása is, hogy mi befolyásolja e szubjektív térképek kialakulását, valamint 
milyen térbeli képződményeket tartalmaznak ezek a reprezentációk. Megállapították, hogy a hall-
gatók mentális térképein túlnyomórészt gazdaságilag fejlett városok szerepeltek, ugyanakkor a 
hátrányos helyzetű térségek nagy része hiányzott a térképekről. Nagyobb számban fordultak elő a 
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térképeken még idegenforgalmi szempontból meghatározó települések. Egy adott település „image”-e 
és az említés gyakorisága között szignifikáns kapcsolatot mutattak ki. Minél jobb megítélésű egy 
település, annál nagyobb számban fordultak elő a mentális térképeken. Összességében elmondható, 
hogy a kutatás eredményei mind a földrajzoktatásban, mind pedig a településfejlesztésben vagy az 
idegenforgalomban hasznosak lehetnek. 

Hazánk szomszédos országaival, illetve az országhatárral kapcsolatos kognitív térképezés terüle-
tén is folytak kutatások. Lakotár (2004) arra volt kíváncsi, hogy milyen kognitív képpel rendelkeznek 
az általános és középiskolai tanulók, a leendő uniós állampolgárok hazánk szomszédos országairól. 
A kutatás aktualitását Magyarország EU-csatlakozása adta. Bebizonyosodott az a szakirodalomból 
már ismert megállapítás, miszerint a kognitív térképeket kevésbé az iskolai tananyag, hanem az 
egyén személyes tapasztalatai, ismeretei, véleménye, valamint a médiából származó információk 
egységesen építik fel. Lakotár (2012) később megfordította a kutatás irányát, és a határon túli magyar 
tanulók Magyarország-képét is vizsgálta. Hazánk szomszédos országainak többsége ekkorra már 
EU-s tagállam, így felvetődhetett a kérdés, hogy a határainkon túli magyar diákok milyen kognitív 
képpel rendelkeznek Magyarországról. Végeredményben elmondható, hogy a tanulók itt is elsősorban 
saját ismereteikre, tapasztalataikra támaszkodtak.

Balázs és Farsang (2016) a diákok mentális képét vizsgálta hazánk délkeleti határvonalán. A 
kutatópáros szerint az emberek fejében az objektív, térképeken megrajzolt határokon kívül létezik 
egy mentális választóvonal is. A kutatást a szegedi középiskolások körében végezték. Rávilágított az 
országhatár korlátozó jellegére: maga a határ akadályozza a diákokat mentális térképük kialakításá-
ban, negatívan befolyásolja a tanulók távolságészlelését, valamint megnehezíti a települések térbeli 
hovatartozásának eldöntését.

A fent említett tanulmányok csupán kis részét képezik annak a temérdek kutatási anyagnak, 
amely a kognitív térképezés témakörében született. Aktualitása a témának a mai napig megőrződött, 
hiszen a fenti kutatások eredményei is azt bizonyítják, hogy a földrajz tananyag nem járul hozzá kellő 
mértékben a diákok határozott térképzetének kialakulásához. 

Ugyan a kognitív térképezésben már folytak vizsgálódások, de az, hogy a hátrányos helyzetű tér-
ségek miként képeződnek le a diákok térszemléletében, mindezidáig még nem kerültek górcső alá. A 
jelen vizsgálat innovativitását tükrözi továbbá, hogy eddig egy tanulmány sem vizsgálta a hátrányos 
helyzetű térségek tanításának módszereit, valamint hatékonyságát a középiskolai földrajzoktatásban. 

MÓDSZEREK

A vizsgálat primer, illetve szekunder forrásokra egyaránt épül. A szekunder források között említendő 
a szakirodalmi másodelemzés, valamint a dokumentumelemzés (tantervek, oktatáspolitikai straté-
giák). A legnagyobb hangsúly azonban a primer forrásokra helyeződött, amelyeknek egyik részét egy 
kérdőíves felmérés, másik részét egy, a földrajzoktatásban érdekelt pedagógusokkal készített interjú 
adta.
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A szekunder források legnagyobb hányadát a szakirodalmak feltérképezése jelentette, amelyek 
kiválasztásának fő szempontja volt a geográfia, illetve a földrajzoktatás hangsúlyos megjelenése a 
kognitív térképekkel foglalkozó kutatásokban. Szociológiai, illetve geográfiai szempontú kutatások 
egyaránt tárgyát képezték az értékelő elemzésnek, amelyek egyik célja a módszer elmélettörténetének 
feltárása, valamint gyakorlati alkalmazásának bemutatása. A szekunder források közül a dokumen-
tumelemzés, elsősorban a Nemzeti alaptantervre (Magyarország Kormánya, 2020), az erre épülő 
kerettantervekre (Oktatási Hivatal, 2020), a földrajztankönyvekre, valamint a földrajzatlaszokra 
fókuszál, mivel a térképzet fejlesztésében a földrajz mint tantárgy kiemelt szerepet játszik. 

A 2019 szeptemberében, illetve 2020 áprilisában végzett felmérés célcsoportja a bonyhádi, valamint 
a pécsi középiskolákban tanuló 9. és 10. osztályos diákok voltak, többségük a felmérés időpontjában 
14−16 éves volt. Azért erre a két településre esett a választásunk, mert a településhierarchiában elfog-
lalt helyet fontos differenciáló tényezőnek tartottuk. Eszerint egy megyeszékhely (Pécs), valamint 
egy kisváros (Bonyhád) került kiválasztásra, különböző iskolatípusok (szakközépiskola, gimnázium) 
bevonásával. A jelen korcsoport kijelölésében meghatározó volt, hogy a földrajzoktatás (mint az 
köztudott) a középiskola első két évfolyamán történik. Jelen pontnál fontosnak tartjuk kiemelni, 
hogy ezen évfolyamok nem ugyanazon osztályok voltak, tehát a vizsgálat nem kísérte végig egy 
adott korosztály fejlődését, hanem a kutatásban részt vevő iskolák egy elsős, illetve egy másodikos 
osztálya került bevonásra. A kilencedikes tanulók év elején, a tizedikesek a félév második felében 
töltötték ki a kérdőíveket, ugyanis arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen tényezők járulnak hozzá a 
diákok kognitív térképének kialakulásához a két év elteltével: a diákok tudása a fenti szakirodalmak 
következtetéseihez hasonlóan a médiából, sztereotípiákból és saját tapasztalatból eredeztethető, vagy 
döntően objektív földrajzi tartalom áll válaszaik mögött. A vizsgálat iskolatípusokra − településenként 
egy-egy gimnáziumra, illetve egy-egy szakközépiskolára − bontva világít rá a földrajzoktatás, jelen 
dolgozat címében megjelölt elemének hatékonyságára.

A kérdőíveket a tanulók tehát négy középiskolában töltötték ki: a bonyhádi Petőfi Sándor Evangéli-
kus Gimnáziumban, illetve a Perczel Mór Szakközépiskolában, valamint Pécsett a PTE Babits Mihály 
Gyakorló Gimnáziumban és a Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Technikum és Kollégiumban. A 
feladat végrehajtására az iskolák osztálytermében került sor, amelyre egy egész tanóra rendelkezésre 
állt. A kérdőívek kitöltése szaktanár felügyelete mellett történt, amelyet előzőleg az adott iskolák 
igazgatója engedélyezett.

A kitöltők kiválasztása az intézményekben véletlenszerűen történt. A pedagógusoknak előzetes 
egyeztetést követően kiosztottam 20-20 darab kérdőívet − ezáltal egy 160 fős minta készült −, ame-
lyeket egy 45 perces tanóra keretein belül töltettek ki a 9. és 10. osztályos tanulókkal. A célcsoportok 
strukturális megoszlását az 1. táblázat tartalmazza.

Mindkét gimnáziumban megjelenik a szülők felsőfokú végzettségének dominanciája, illetve a 
szakközépiskolák tekintetében a szakmunkás végzettség túlsúlya. Az iskolatípus tekintetében tehát 
jelentős a szülők képzettsége közötti különbség, ugyanakkor a földrajzi dimenzió mentén ebben nem 
mutatkozott lényeges eltérés. A kitöltött kérdőívek feldolgozásánál fontos faktorként értékeltük a 
diákok lakóhelyét is, amelynek jelentőségét a település hátrányos helyzete, vagy a diákok esetleges 
ingázása során a kedvezményezett térségeken való áthaladása adja. Feltételezésünk szerint ez negatív 
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irányba képes befolyásolni a hátrányos helyzetű térségekkel kapcsolatos percepciókat. A legszembe-
tűnőbb töréspont a pécsi gimnázium vonatkozásában rajzolódik ki. A 9. osztályosoknak döntő része 
(80%), a tizedikesek minden tagja városban él. A bonyhádi középiskolában ennek ellentéte figyelhető 
meg: az intézmények tagjai közül többen élnek községekben.

1. táblázat: A kérdőíves felmérés íveinek megoszlása
Table 1. Distribution of the questionnaires

Település Iskolatípus Évfolyam Darabszám

Pécs
Gimnázium

9. osztály 20 db

10. osztály 20 db

Szakközépiskola
9. osztály 20 db
10. osztály 20 db

Bonyhád
Gimnázium

9. osztály 20 db

10. osztály 20 db

Szakközépiskola
9. osztály 20 db
10. osztály 20 db

Összesen: 160 db

Az empíria alapját jelentő primer forrásokat a kontúrtérkép, illetve a kérdőív adta. Az előbbinél 
a tanulóknak egy, Magyarország kontúrját, járásainak határait jelölő lapon kellett megjelölniük 
az általuk hátrányos helyzetűnek vélt térségeket. Bár a kiadott kontúrtérképeken járási határok is 
szerepeltek, természetesen ezek csak a kiértékelést segítették. A diákok számára hangsúlyoztuk, hogy 
nem szükséges figyelembe venniük a kontúrokat, a járás topográfiai ismerete nem is lehet elvárás 
ezen a szinten. A hátrányosnak vélt térségek jelölése egymást metsző vonalakkal, illetve satírozással 
történt. A hazai hátrányos helyzetű területek objektív alapjaként a jogszabály által is meghatározott 
fejlesztendő, illetve komplex programmal fejlesztendő járásokra tekintettünk (1. ábra). A válaszok 
illusztrálására szolgáló kartogramok elkészítéséhez a CorelDraw 19 programot használtuk, amelyek-
nél a jelölési gyakoriságot kvartilisekbe soroltuk, a határértékek minden esetben egységesen kerültek 
kijelölésre.

A kérdőív fő kérdéscsoportjai a következők voltak: az első a konceptuális elemekre fókuszál; 
feltárja, hogy a kitöltő találkozott-e már a hátrányos helyzetű térség fogalmával. A felmérés rákérdez 
arra is, hogy a diák járt-e már ilyen térségben, valamint hogy mi jut eszébe a fogalom hallatán. 
Feltérképezi továbbá azt is, hogy milyen ismeretekkel rendelkezik a válságtérségekről. A következő 
kérdéskör a fentebb már említett kontúrtérképes feladat, amelynek célja a szubjektív térbeli érzékelés 
felmérése volt. 

A másik primer forrás a már említett, földrajztanárokkal készített interjú, amelynek segítségével 
ok-okozati összefüggések feltárására kerülhetett sor. Az interjúkat egy pécsi, illetve egy bonyhádi 
középiskolai tanárral készítettük. Az interjúvázlat fő kérdéscsoportjai érintik a hátrányos helyzetű 
térség fogalmi hiányosságait, a fogalom tantervi helyét és oktatásának részleteit, valamint a probléma-
kör hangsúlyosabb megjelenítés módszertani lehetőségeit. Az interjúk elkészítése egyenként 60−60 
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percet vett igénybe az adott középiskolák − PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium, valamint a 
Tolna Megyei SZC Perczel Mór Szakképző Iskola −földrajzi szertáraiban, amelyeket diktafonnal rög-
zítettünk. Az elkészített interjúkat később egy írásban megadott kérdéssorral egészítettük ki annak 
érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk a kérdőív eredményeinek oktatásmódszertani összefüggé-
seiről.

1. ábra: Kedvezményezett járások Mgyarországon a 290/2014.(XI.26.) Kormányrendelet alapján
Figure 1. Beneficiary districts in Hungary according to Government Decree 290/2014 (XI.26.)

Adatok forrása: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400290.kor
Source of data: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400290.kor

EREDMÉNYEK

A hátrányos helyzetű térségek fogalmi kérdéseinek értelmezése 
a középiskolások körében

A formális oktatás hatása a fogalmi ismeretekre

A vizsgálatban résztvevők 69%-a találkozott már valamelyik képzés során (általános iskola/közép-
iskola) a terminussal. Míg a pécsi középiskolákban észlelhető a 9. és 10. évfolyamok esetében az 
időbeli fejlődés, addig a bonyhádi intézményekben ennek ellenkezője rajzolódik ki. Mindkettő pécsi 
középiskolában nyomon követhető a felsőbb évfolyamok konceptuális készségének fejlődése, hiszen a 
kilencedikes tantervben még nem, viszont a tizedikesben már megjelenik a vizsgálat alá vont fogalom 
tárgyalása.

Mindkét bonyhádi középiskolában alacsonyabb számban válaszolták a tizedikes tanulók, hogy 
ismerik a fogalmat. Feltűnő, hogy Bonyhádon mindkét iskolatípus felsőbb évfolyamának diákjai 
kisebb arányban találkoztak a szóban forgó terminussal. Ennek hátterében állhat akár az évfolyamok 
közötti képességbeli különbség, hiszen a jelen vizsgálat nem longitudinális. Nem merülhet fel, hogy 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400290.kor
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az osztályok eltérő szaktanári háttérrel rendelkeznek, amelyekből a különbségek adódhatnak. Ameny-
nyiben nyomon követéses módszert alkalmaztunk volna (végigkísértük volna egy korosztály időbeli 
fejlődését), akkor valószínűsíthetően nem ezt az eredményt kaptuk volna. Az iskolatípus, illetve a 
földrajzi dimenzió kevésbé meghatározó a fogalmi ismeretek tekintetében.

A válaszadók több mint kétharmada az általános iskolát jelölte meg azon intézményként, ahol 
hallott már a fogalomról. A jelen képzési szint magas említési aránya természetesen torzíthat, mert a 
kilencedikesek a középiskolai tanulmányuk elején jártak, így a középfokú intézményre eső válaszok 
aránya magától értetődően alacsonyabb. Mégis, a válaszok részletesebb vizsgálata rávilágított arra, 
hogy a tizedikesek nagyobb arányban jelölték az alapfokú képzési szintet, amelyből levonható az 
a következtetés, miszerint már az általános iskolai kerettantervekben is előkerül direkt és indirekt 
módon a fogalom.

A jelen pontnál lényegesnek véltük annak vizsgálatát, hogy az általános iskolai kerettanterv miként 
tartalmazza a szóban forgó tárgykör oktatását. A földrajz tantárgy oktatási célként tűzi ki, napjaink 
társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak ismertetését. A kerettantervek vizsgálata arra enged 
következtetni, hogy a 7. évfolyamon tartalmazza a hátrányos helyzet térségének fogalmát a Közvetlen 
lakókörnyezetünk földrajza, illetve a Magyarország földrajza témakörök keretein belül. A tanuló az 
előbbi témakör nevelési-oktatási szakaszának végére bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi 
jellemzőit, ismeri annak természeti és társadalmi erőforrásait; szűkebb és tágabb környezetében föld-
rajzi eredetű problémákat azonosít, illetve magyarázza kialakulásuk okait. A Magyarország földrajza 
témakör oktatási célja, hogy a tanulók képesek legyenek rendszerezni, csoportosítani és értékelni 
hazánk és a Kárpát-medence térségének természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait. Ezen felül 
a jelen tananyagrész oktatása révén a diákok képesek legyenek bemutatni a természeti és társadalmi 
adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség különbségeit, valamint 
ehhez kapcsolódóan megoldási-fejlesztési javaslatokat tudjanak megfogalmazni (Oktatási Hivatal, 
2020).

Fontosnak tartottuk annak feltárását is, hogy a diákok melyik órán találkoztak a vizsgált foga-
lommal. Meglepő módon a legnagyobb arányban az osztályfőnöki óra (43%), ezt követően a földrajz 
(15%), a történelem (13%), a magyar nyelv és irodalom, majd az etika (9%) kapta a legtöbb említést. 
Az osztályfőnöki óra magas említési aránya valószínűsíthetően a vizsgált intézmények földrajztaná-
rainak nagyobb arányú osztályfőnöki beosztásával magyarázható. További lehetséges ok, hogy az 
osztályfőnöki órák alkalmasabbak a témakörrel való foglalkozásra a jelen kerettantervi követelmé-
nyek és alacsony óraszám mellett. Az említések sorában, kisebb arányban ugyan, de megjelent még 
a hon- és népismeret, az idegen nyelv, a biológia, sőt még az informatika, a fizika, a matematika és a 
hittan is.

A fentiek kiegészítéseképpen megvizsgáltuk, hogy a NAT (Magyarország Kormánya, 2020), vala-
mint az erre épülő kerettantervek (Oktatási Hivatal, 2020) hol és miként tartalmazzák a földrajz, a 
történelem, valamint az etika műveltségterületek kapcsán a hátrányos helyzetű térségek középiskolai 
tárgyalását.

Csökkenő sorrendben a második legtöbb említést a földrajz tantárgy kapta, amely műveltségte-
rületen belül már a NAT is kiemelt feladatnak jelöli meg a térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek által 
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kiváltott folyamatok földrajzi okainak és lehetséges következményeinek bemutatásait. Másrészt célul 
tűzi ki a diákok érdeklődésének felkeltését az aktuális társadalmi-gazdasági és környezeti folyama-
tok megismerésére, megértésére, illetve megvitatására. Kiemeli még, hogy törekedni kell napjaink 
társadalomföldrajzi folyamatainak bemutatása révén a toleráns, egymás tiszteletét szem előtt tartó 
magatartás kialakítására, hiszen a toleranciára való nevelés a társadalmi csoportok közötti egyenlőt-
lenségek miatt is fontos feladat (Magyarország Kormánya, 2020).

A fentiekre épülő 10. osztályos gimnáziumi kerettanterv ugyanakkor célul tűzi ki, hogy az Átalakuló 
települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században tananyagrész tanulásának eredményeként 
a diákok képesek legyenek csoportosítani és jellemezni az egyes településtípusokat, valamint bemu-
tatni szerepkörük és szerkezetük változásait. További cél még, hogy a diákok értsék és kövessék 
a lakóhelyük környékén zajló település- és területfejlődési, valamint demográfiai folyamatokat. A 
fentieken túl a Magyarország és Kárpát-medence a 21. században témakör feldolgozásának eredmé-
nyeként a tanulók képessé váljanak a területi fejlettségi különbségek okainak és következményeinek 
bemutatására, valamint a felzárkózás lehetőségeinek megfogalmazására (Oktatási Hivatal, 2020).

A Nemzeti alaptantervre építő 10. osztályos földrajz szakközépiskolai kerettanterv megfogalmazza, 
hogy a Társadalmi folyamatok a 21. század elején tananyagrész eredményeként a tanulók képesek 
a települések csoportosítására különböző szempontok alapján, példák megnevezésével. További cél 
még a különböző településtípusokon élők életkörülményeinek, életmódjának összevetése, valamint a 
városodás és városiasodás fogalmának megismerése és kapcsoltuk megértése.

A Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak vonásai, értékei és 
problémái témakör eredményeként a tanulók képesek napjaink jellemző társadalmi és gazdasági 
folyamatainak megismerésére, a társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk bemutatására 
példák alapján (Oktatási Hivatal, 2020). A fentiekből kitűnik, hogy a földrajzi képzés számos alka-
lommal képes kezelni direkt és indirekt módon a vizsgált fogalmat.

Alig marad el néhány százalékponttal (2%) a történelem műveltségi terület, amely a jelen 
tanulmányt végzőknek meglepetést okozott. Ennek magyarázata lehet, hogy a tanári szakpárok tekin-
tetében a történelem−földrajz párosítás domináns a vizsgált intézményekben, emiatt sem meglepő a 
történelem magas említési aránya. A történelem műveltségi területen belül a NAT (Magyarország 
Kormánya, 2020) célként tűzi ki, hogy a tanuló képes legyen a múlt és a jelen társadalmi, gazdasági, 
politikai és kulturális folyamatairól és jelenségeiről árnyalt, megalapozott véleményt alkotni, illetve 
ezek alakításában cselekvően részt vállalni. Fentieken felül a diákok tudják értelmezni a társadalmi 
viszonyokat és folyamatokat.

A NAT A világ a 21. században: az átalakuló világ; a globális világ témakörön belül tartalmazza a 
hátrányos helyzetű térségek fogalmának tárgyalását a 9−12. évfolyamokon. A Nemzeti alaptantervre 
épülő gimnáziumi kerettanterv nevelési-oktatási eredményeként a tanulók ismerik a többpólusú világ 
jellemzőit napjainkban, elhelyezik Magyarországot a globális világ folyamataiban (Oktatási Hivatal, 
2020).

A fentiekhez képest ugyanakkor a szakközépiskolai kerettanterv célja, hogy a tanulók képesek 
legyenek a körülöttük lévő társadalmi-természeti környezet változásait érzékelni. További részcél, 
hogy a diákok ismerjék a társadalom és a gazdaság alapvető tulajdonságait, ismerjék fel a történe-
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lemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló 
társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok megértéséhez (Oktatási Hivatal, 2020). 

Az említések között csökkenő sorrendben a harmadik az etika műveltségi terület volt, amelyben 
a NAT célként tűzi ki, hogy a tanuló nyitott és segítőkész legyen a nehéz helyzetben lévő személyek 
iránt (Magyarország Kormánya, 2020). Az erre épülő 8. évfolyamos kerettanterv fejlesztési feladatai 
és ismeretei között szerepel a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek okainak megismerése (Oktatási 
Hivatal, 2020).

A fogalom saját tapasztalatokra épülő ismerete

Fontosnak tartottuk annak vizsgálatát is, hogy a válaszadó járt-e már hátrányos helyzetű térségben, 
hiszen a személyes tapasztalatoknak jelentős hatása lehet a szubjektív térérzékelésre. A felméréshez 
egy ötfokozatú Likert-skálát alkalmaztunk, ahol a legmagasabb érték a rendszeres látogatást takarja. 
A jelölések átlaga a kettes értéket adja, vagyis a diákok bevallása szerint nem, vagy csak átutazóban 
találkoztak hátrányos helyzetű térséggel. Ugyanakkor, az átlagszámítás a Likert-skála értékelésénél 
nem ad megbízható eredményt, ezért elemzésünket módusz- és mediánszámítással is ellenőriztük. 
Mindkét módszer megerősítette a fenti állításunkat. 

A földrajzi dimenzió, az intézménytípus, illetve az életkor tekintetében nem jelentkezett jelentős 
eltérés. Egyedül a bonyhádi szakközépiskola 10. osztályánál figyelhető meg negatív irányú elmoz-
dulás, tehát (bevallásuk szerint) ők jártak legkisebb arányban hátrányos helyzetű térségben. Ennek 
ellentmondani látszik az a tény, miszerint a bonyhádi középiskolák tanulói élnek a legnagyobb 
számban községekben. Tovább árnyalja a képet, hogy a Völgység egyik kiemelt problémája a megye 
középső, aprófalvas térségéből adódó vidékies jellege. Ebből adódóan a Völgység kis lélekszámú 
települései (köztudottan) nem tartoznak a fejlett humán és fizikai infrastruktúrával jellemezhető 
települések kategóriájába. A bonyhádi középiskolában tanító földrajztanár is alátámasztotta, hogy a 
kitöltő osztályok jó néhány tagja napi szinten ingázik Bonyhád környéki hátrányos helyzetű falvakból.

A felmérés feltérképezi továbbá, hogy a tanulókban milyen gondolatok merülnek fel a hátrányos 
helyzetű térség fogalmának hallatán. Erre a kérdésre különféle választ adtak a diákok, mégis legre-
levánsabbnak e kérdéskör tárgyalásánál a feleletek kedvező, illetve kedvezőtlen arányát gondoltuk. 
E tekintetben nagyobb arányban hangzottak el az utóbbi, mintsem kedvező attribútumok. A tanulók 
válaszainak sorában társadalmi („szegénység/anyagi nehézségek, nyomor, rossz életkörülmények, 
munkanélküliség, kisebbségek nagy aránya, bűnözés, gettók jelenléte”), valamint gazdasági prob-
lémák egyaránt felmerültek. Ritkán ugyan, de megjelentek kevésbé kedvezőtlen vélemények is a 
hátrányos helyzetű térségekkel kapcsolatban: pl. „nagy és összetartó családok, csendes, nyugodt 
környezet” stb. Ez utóbbi, kedvezőbb kép csak a két gimnáziumban (bonyhádi, pécsi) jelent meg. 
Ennek hátterében valószínűsíthetően az áll, hogy kevesebb személyes tapasztalattal rendelkeznek az 
ott élők kedvezőtlen életkörülményeivel kapcsolatban. A többségében városlakó gimnazisták erőseb-
ben fókuszálnak a vidéki települések értékeire. A szakközépiskolai diákok szociodemográfiai háttere 
sokszínűbb, a vizsgálatba bevont tanulók szüleinek legmagasabb iskolai végzettsége a szakmunkástól 
az egyetemi fokozatig terjed. Kevesebben ugyan, de voltak, akik a fogalom hallatán lakóhelyük egyes 
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konkrét városrészeire asszociáltak. Példaként említhetők a szekszárdi szegénytelep, vagy a pécsi 
tanulók esetében Marótpuszta, Fehérhegy és Komló.

A kérdőív kitért továbbá arra is, hogy a kitöltőknek konkrét pozitív, illetve negatív jelzőkkel kel-
lett ellátniuk a hátrányos helyzetű térségeket. Amikor kedvező tulajdonsággal kellett felruházni a 
válságtérségeket, akkor nagy arányban előfordultak kitöltetlen helyek a kérdőíveken. A leggyakoribb 
válaszok között előfordult „az összetartás, az alázatosság, a küzdés, az egészséges életmód, a hagyo-
mányőrzés, a tiszta levegő és természetközeliség, valamint az alacsony ingatlanárak”. A fentiekkel 
ellentétben kedvezőtlen jelző szinte kivétel nélkül minden válaszadónál megjelent. A legtöbben a 
„szegénységet, a bűnözést, a rossz életkörülményeket, a nagyarányú munkanélküliséget, az éhezést, a 
fejletlen infrastruktúrát, a kisebbségek jelenlétét, a társadalmi diszkriminációt, a koszos és szemetes 
környezetet, a rossz állapotú épületeket, valamint az előítéleteket” írták. Mindez jól reprezentálja, 
hogy a diákok túlnyomórészt negatív benyomással rendelkeznek hátrányos helyzetű térségekkel 
kapcsolatban, valamint csekély számú személyes tapasztalat miatt nagy arányban fogalmaznak meg 
sztereotípiákat.

A diákok közel fele gondolja úgy, hogy a hátrányos helyzetű térségekben élők elégedetlenek, 
39%-a, hogy beletörődtek a sorsukba, valamint csak alig több mint egytizede, hogy elégedettek. 
A hátrányos helyzetű térségekben élő emberek öltözködéséről hasonló válaszokat adtak a tanulók: 
„szakadt, szegényes, olcsó, használt, öröklött” jelzők egyaránt előfordultak. A lakosok viselkedé-
séről kialakult kép sokszínű: nagy arányban negatív tulajdonságokkal ruházták fel az ott élőket. Az 
„erőszakos, agresszív, a társadalmi normáknak nem megfelelő” viselkedési formákra utalás gyakran 
megjelent a válaszokban, míg a diákok kevesebb mint egyötöde használt pozitív jelzőket („jószívű, 
visszahúzódó, tisztelettudó, szerény, kedves”). Jelen válaszok is azt tükrözik, hogy a diákok nagy 
része fordul negatív előítélettel a hátrányos helyzetű térségekben élő emberek felé. A szakirodalmi 
háttérrel is alátámasztható, hogy az előítéletességet döntően két tényező befolyásolja: elsősorban az 
iskolai végzettség és a kulturális tőke, másodsorban az életkor. A fiataloknál a fentiek kiegészülnek 
az érzelmi beágyazódással, valamint a szülői háttér hatásával (Murányi, 1999).

A hátrányos helyzetű térségben élők jövedelemviszonyáról, illetve iskolai végzettségéről hasonló 
válaszokat kaptunk. Általános vélekedés az, hogy az ott élő emberek alacsony iskolai végzettséggel 
(nyolc általános iskolai vagy szakmunkás bizonyítvánnyal), illetve rosszul jövedelmező alkalmi 
munkából, segédmunkából, továbbá segélyekből élnek ,vagy munkanélküliek. A tanulók az ott élők 
közlekedési szokásairól háromféleképpen vélekedtek. A legtöbb említést a gyalogos, majd a kerékpá-
ros, harmadsorban a tömegközlekedés kapta. Pécsett a tanulók egytizede a régi, olcsó gépjárművekről 
is említést tett, Bonyhádon ez az érték jóval alacsonyabb volt. 

A bonyhádi, illetve pécsi kitöltők véleménye eltért a hátrányos helyzetű térségekben élő lakosok 
családi hátteréről. Míg a kisvárosi iskolákba járók csupán 1%-a írt pozitív gondolatot („összetartás”), 
addig a pécsieknek 5%-a tudott kedvező értékelést adni („összetartás, mindent a családért, 
segítőkészség”). A negatív válaszok sorában a leggyakrabban a „szegénység, árvaság, rossz példamu-
tatás, sok gyermek, alkoholizmus” jelentek meg.

A bonyhádi és a pécsi diákok közel egyharmada nem adott választ a hátrányos helyzetű térségek-
ben élők társadalmi kapcsolatairól. Míg a pécsi diákok több mint egyharmada társított pozitív jelzőt 



Váncsa, Mariann 
A hátrányos helyzet területi és fogalmi elemeinek megjelenése a középiskolások kognitív térismeretében

83

(„összetartás, jó kapcsolatok, társadalmilag aktívak, kevés, de összetartó, jóban vannak egymással, 
segítik egymást”) a jelen kérdéshez, addig a bonyhádiaknak mindössze 8%-a tudott pozitív attitűdöt 
kapcsolni az ott élők társadalmi kapcsolataihoz („összetartás, egymás segítése, jó kapcsolatok”). A 
diákok fennmaradó hányada a „diszkriminációról, a kevés és rossz társadalmi kapcsolatról, zárkó-
zottságról, valamint beszűkült kapcsolathálózatról” tett említést. 

A tanulók nagy része a hátrányos helyzetű térségekben élők munkaviszonyának értékelésekor a 
munkanélküliség domináns jelenlétére asszociált. A fogalom említése magasabb arányban jelent meg 
a szakközépiskolában, amely kapcsolatba hozható a diákok szülői hátterével (alacsonyabb iskolai 
végzettség), illetve lakóhelyével (többen élnek községekben). A földrajzi dimenzió és az életkor nem 
releváns a jelen kérdés tekintetében. A bonyhádi diákok említést tettek még a gyári foglalkoztatottakról 
is. Ennek oka többek között a bonyhádi telephelyű zománcgyár is lehet, amelynek lakosságarányosan 
kiugró a foglalkoztatási szerepe ebben a végzettségi kategóriában.

A hátrányos helyzetű térségekben élő emberek lakáskörülményeiről minden diák kedvezőtlenül 
vélekedett. Egyedül a pécsi gimnázium kilencedikesei között fordult elő − ugyan alacsony, 5%-os 
arányban − pozitív jelző („régi, de szép ház, nagy rendezett kert”). A leggyakrabban megjelenő 
válaszok között a „szegényes, koszos, omladozó épületek, lelakott, kicsi házak, olcsó ingatlanok” 
szerepeltek.

A fogalmi kérdések tisztázására a fentieken túl Likert-skálát alkalmaztunk. A hátrányos helyzetű 
térségekre vonatkozó, általunk megadott jellemzőket kellett értékelniük a diákoknak ötfokozatú 
skálán. A válaszok átlaga, módusza és mediánja (4) alapján a diákok a válságtérségeket elsődlegesen 
az etnikai kisebbségek nagyarányú jelenlétével hozták összefüggésbe. Az összesített ábrákon felül-
reprezentált még a fiatalok, illetve az idősek aránya. Míg az előbbit a bonyhádi diákok jellemezték 
magasabb értékkel, addig a hátrányos helyzetű térségekben élő idősek magas aránya a pécsi kitöltők 
válaszaiban rajzolódott ki markánsabban (közöttük is inkább a gimnáziumi tanulóknál). Mindez 
összefüggésbe hozható a hazai kistelepülések szélsőségesen eltérő demográfiai adottságainak érzé-
kelésével. A mezőgazdasági jelleg magasabb pontszáma szintén megfigyelhető mindkét település 
diákjainak értékelésében. Ez utóbbinál a gimnazisták magasabb értékeket adtak a szakközépiskolai 
diákokhoz képest. A pozitív jellemzők („barátságos lakosság, szép természeti környezet”) hangsúlyo-
sabban jelentek meg a gimnáziumi tanulók válaszaiban. Ez azzal is magyarázható, hogy a gimnazisták 
a szakközépiskolásokétól eltérő tapasztalatokkal rendelkeznek a hátrányos helyzetű térségekkel kap-
csolatban: ők inkább a terület természeti adottságaira, rekreációs lehetőségeire koncentrálnak.

A hátrányos helyzetű térségek problémájának súlyosságát (a fentiekhez hasonlóan) szintén ötfoko-
zatú Likert-skálán kellett értékelniük a diákoknak. A bonyhádi diákok a leromlott állapotú lakásokat, 
majd az alacsony jövedelmet, illetve a szolgáltatások hiányát és alacsony színvonalát tekintették a 
legsúlyosabb problémának. A fentiekkel ellentétben, a pécsiek értékelései alapján a hátrányos helyzetű 
térségekben a legsúlyosabb gond az alacsony jövedelem és iskolázottság, a leromlott állapotú lakások, 
majd a szolgáltatások hiánya és alacsony színvonala. E kiugró értékek a mintában 4-es átlaggal, 5-ös 
mediánnal és módusszal szerepeltek.

Összességében elmondható, hogy a fogalmi ismeretek tekintetében a fő differenciáló faktornak az 
intézménytípus, ezáltal a tanulók családi háttere, lakóhelyének településtípusa bizonyult. A földrajzi 
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dimenzió szerepe egyedül a hátrányos helyzetű térségekben élő emberek társadalmi kapcsolatainak, 
családi hátterének, illetve a térségek korszerkezetének vizsgálatakor volt jelentős. A fentiek alapján 
elmondható, hogy a tanulók tudása mögött kevés objektív földrajzi tartalom áll, és inkább tükrözi a 
személyes tapasztalatokat, valamint a sztereotípiákat. 

Területi elemek a szubjektív térérzékelésben

A jelen fejezet célja, hogy (az alacsonytól a magasabb területi szintig haladva, a lakóhely településétől 
a makrotérségi különbségekig) betekintést nyújtson a középiskolások hátrányos helyzetű térségekkel 
kapcsolatos topográfiai ismereteibe. A diákok kognitív térképén a lakóhelyük, illetve annak közvetlen 
környezete egyaránt felülreprezentált. A kisvárosi tanulók jelölései leginkább a térség déli határára 
estek (Szekszárd, Tolna), amely azért sem volt meglepő, mert a fogalmi kérdéseknél a szekszárdi 
szegénytelep hangsúlyosan megjelent az említések között.

A megyei szint értékelésekor szembetűnő, hogy a nagyvárosi diákok esetében Baranya megye 
nyugati, illetve délnyugati területének (jogszabály alapján kedvezményezett térség) hátrányos hely-
zete látható. Meglepő azonban, hogy jelöléseik alapján nem rajzolódik ki a megyén belül határozott 
fejlettségbeli különbség. A legtöbb osztály ábráján Pécs és Siklós környéke a leginkább hátrányos 
helyzetű. Ennek oka valószínűleg az, hogy a diákok a lakóhelyük mikroszegregátumait azonosítják 
a hátrányos helyzet fogalmával. A jelölések megoszlása továbbá arra is rámutat, hogy a kitöltők el 
tudják helyezni térben az Ormánságot, valamint tisztában vannak annak hátrányos helyzetével.

Az északkeleti országrész fejletlensége a jelölések gyakorisága alapján szintén megjelenik a tanu-
lók ábráin, amely a legélesebben a gimnáziumok esetében rajzolódik ki. A 9. osztályos tanulók lapjain 
még feltűnik (ugyan alacsonyabb jelölési gyakorisággal) a nyugati országrész is, amelynek egyik 
magyarázata lehet, hogy az atlasz megyei szintű tematikus térképeit nehezen értelmezik a diákok, 
és kevéssé érzékelik a régión belüli nagy fejlettségbeli különbségeket. A 10. osztályos kitöltők ábráin 
azonban már kirajzolódik a kelet-nyugat dichotómia. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Borsodnál is 
hangsúlyosabban jelenik meg a diákok kognitív térképein. Ezeknek a megyéknek a jelölései össze-
függésbe hozhatók a közösségi oldalakon gyakorta megjelenő mémekkel vagy videókkal, amelyek a 
leszakadó térségeknek egyfajta groteszk ábrázolásai. Az Alföld belső perifériáinak hátrányos helyzete 
szintén megjelent a diákok kognitív térképén.

Az eredmények alapján lényegesnek tartottuk továbbá az ország középső részére (Pest megyére) 
eső jelölések gyakoriságának vizsgálatát. Meglepő módon a főváros környéke főként a 9. osztályos 
diákok kognitív ábráin kapott jelölést. A tanulók elsősorban a megye déli határvidékét mint belső 
perifériát ábrázolták válságtérségként, viszont ez akár összefüggésbe hozható a határos Bács-Kiskun 
megye északi részének alacsonyabb fejlettségével.

A topográfiai ismeret tekintetében érzékelhető a diákok évről évre megmutatkozó fejlődése (a 
földrajzoktatás kezdetétől annak végéig), amely alátámasztja, hogy a folyamat végére a személyes 
tapasztalatok mellett a formális keretek között zajló oktatás is hozzájárul a kognitív térképzet ala-
kulásához. Az intézménytípus szerinti vizsgálat rávilágít arra, hogy (valószínűleg egyedi, a jelen 
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vizsgálatra jellemző módon) a szakközépiskolások pontosabb topográfiai ismeretekkel rendelkeztek a 
hátrányos helyzetű térségekről, amelynek hátterében a szaktanár általi módszertani súlyozás is állhat 
(2−5. ábra).

A fentiek vizsgálatát kiegészítettük a tankönyvi, illetve a földrajzi atlasz tematikus térképeinek 
tanulmányozásával. A kutatásban résztvevő intézmények mindegyike az Oktatási Hivatal által 
kiadott taneszközöket használja. Az atlasz ábráinak elemzése rámutatott, hogy míg a népességföld-
rajzi adatokat szemléltető tematikus térképek járásszintűek, addig a gazdaságföldrajzi ábrák megyék 
szerinti területi beosztást használnak. Ezen felül összevetettük még a 2010-es (Balogh et al., 2010), 
illetve a 2021-es (Balassa et al., 2021) földrajzi atlaszokat is. Míg a régebbi, kistérségi határvonalakat 
jelöl, addig az újabb atlasz megyei térszerkezetet tartalmaz. Az atlasz szakmai szerkesztői a kistérségi 
szintű ábrák elkészítésére ugyan javaslatot tettek a kartográfusok irányába, viszont technikai okok 
miatt ez nem valósulhatott meg. Az atlasz ábráinál a legfőbb indikátorok a gazdasági fejlettség, a 
munkanélküliség, illetve az ipari termelés voltak a jelen kutatás szempontjából a leglényegesebbek. A 
mozaikosabb térszerkezetet bemutató régebbi ábrák jobban szolgálták a hátrányos helyzetű térségek 
diákok általi azonosítását.

A 10. osztályos földrajztankönyv tematikus térképei az atlaszhoz képest előremutatóak, mivel 
a legtöbb helyen járásszintűek. A fő indikátorok a jövedelemeloszlás, a munkanélküliség, az ipari 
termelés értéke, valamint az egy főre jutó éves nettó jövedelem és GPD (Arady et al., 2018).

A fenti taneszközök vizsgálata rámutatott arra, hogy a diákok Balaton környékének hátrányos 
helyzetű térségként kezelése mögött feltételezhetően a tankönyvben megjelenő, a balatoni idegen-
forgalom szezonalitására vonatkozó ismeretek felületes értékelése állhat. Továbbá, az atlasz megyei 
szintű tematikus térképeinek ábrázolása összemossa a megyén belüli jelentős területi egyenlőtlensé-
geket. Mindez utalhat a földrajzoktatásban a perifériák (külső, belső) és a hátrányos helyzetű térségek 
közötti összefüggések láttatásával. Ugyan az életkor mint differenciáló faktor jelentős a nagyvárosi 
diákok kognitív térképének vizsgálatakor, viszont az intézménytípus (családi háttér, lakhely) a jelen 
ábrák tanulmányozásakor hangsúlyosabb szerepet kap.

2. ábra: A hátrányos helyzetű térségek jelölési gyakorisága a bonyhádi szakközépiskola 9–10. osztályában
Figure 2. Marking rate of disadvantaged areas in the 9th–10th classes of Bonyhád Vocational High School
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3. ábra: A hátrányos helyzetű térségek jelölési gyakorisága a bonyhádi gimnázium 9–10. osztályában
Figure 3. Marking rate of disadvantaged areas in the 9th–10th classes of Bonyhád Grammar School

4. ábra: A hátrányos helyzetű térségek jelölési gyakorisága a pécsi szakközépiskola 9–10. osztályában
Figure 4. Marking rate of disadvantaged areas in the 9th–10th classes of Pécs Vocational School

5 ábra: A hátrányos helyzetű térségek jelölési gyakorisága a pécsi gimnázium 9–10. osztályában
Figure 5. Marking rate of disadvantaged areas in the 9th–10th classes of Pécs Grammar School

Rávilágítottunk, hogy a diákok kognitív térképei között nem a földrajzi dimenzió (az iskola kisvárosi 
vagy nagyvárosi elhelyezkedése), hanem az intézménytípus, illetve az évfolyam a fő differenciáló 
faktor. Bebizonyosodott továbbá, hogy a kilencedik osztályos tanulók még nem rendelkeznek kellő 
topográfiai ismerettel a hátrányos helyzetű térségekről. Jelöléseik mögött feltételezhetően az állt, 
hogy nem akartak hibázni a bennük élő nagyobb teljesítménykényszer miatt. A topográfia a fogalmi 
ismeretekhez képest determinisztikusabb tudást igényel, ezzel magyarázható a 10. osztályosok terü-
letileg jobban fókuszált kognitív térképe a hátrányos helyzetű térségeket illetően (2−5. ábra).
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A földrajztanítás szerepe a hátrányos helyzetű térségekkel kapcsolatos 
kognitív térkép alakításában

A szaktanárokkal készített interjú elsőként feltárta, hogy az adott iskolák tanterveiben hol szerepel a 
hátrányos helyzetű térségek tárgyalása. Megerősítést nyert, hogy a hátrányos helyzetű térségek iskolai 
keretek közötti oktatása a középiskoláknak csak a 10. osztályos tananyagában szerepel, azon belül is 
a Magyarország társadalomföldrajza, illetve a (regionális földrajzon belül) a Centrumok és perifériák 
kapcsán. A megkérdezett földrajztanárok problémásnak tartják a rendelkezésükre álló szűk időkeretet 
a tárgykör említésére. Véleményük szerint nem csak a földrajztanárok feladata a hátrányos helyzet 
térbeli egyenlőtlenségeinek érzékeltetése. A megkérdezett kisvárosi, történelem−földrajz szakos 
pedagógus a történelemórák hangsúlyosabb szerepét említette, ahol az ipari forradalom, valamint a 
szegregációk kialakulásának, illetve a jelen kor társadalmi problémáinak tárgyalása során kerül elő 
a témakör. Abban a megkérdezett pedagógusok egyetértettek, hogy a hátrányos helyzetű térségek 
iskolai keretek közötti említésére az osztályfőnöki óra a legalkalmasabb.

Problémát jelent még az is (amely szintén magyarázata lehet a fogalomismeret hiányosságának), 
hogy a szakképzésben a földrajzot alacsonyabb óraszámban tanulják a diákok. Csak azon tanulók tan-
tervében szerepel a tantárgy, akiknek a „komplex természettudományi” képzés után a szakmájához 
specifikusan hozzátartozik a földrajz (pl. gazdasági ügyintézők, turizmus). Viszont, ahol megjelenik 
a földrajzoktatás, ott is csak felületesen tartalmazza az általunk vizsgált témakört. Ezáltal a formális 
oktatás helyett előtérbe kerül a személyes élmények, illetve a szakképzésben a heterogénebb szociális 
háttér szerepe.

A szaktanári álláspont szerint a diákok a személyes példákon keresztül jobban képesek érzé-
kelni a hátrányos helyzetű térségek problémáinak jelentőségét. Ugyanakkor a tanterv is hozzájárul 
ahhoz, hogy nem kap kellő figyelmet a jelen témakör. A szaktanárok is megerősítik, hogy a tanulók 
gazdasági-területi egyenlőtlenségek iránti „érzéketlenségét” is tovább súlyosbítja a jelen témakör 
tantervi hiányossága. A kisvárosi diákok elsősorban a városi „mikroszegregátumokban” érzékelik a 
területi különbségeket. A gazdaságilag fejlett város és a környező, elmaradottabb községek közötti 
különbségeket a tanulók is érzékelhetik ingázásuk, illetve az iskola által szervezett túrák alkalmával. 
A fentiek alapján elmondható, hogy a diákok nem az oktatásban, hanem a mindennapokban érzékelik 
legintenzívebben (pl. a Hegyhát szegényebb, mint a Völgység) a területi különbségeket. A fogalmi 
ismeretek fejlesztésének egyik lehetséges módszere, hogy a vizsgált témakört a tananyagban külön 
fejezetként, több tanórán keresztül tárgyalják. A követelményrendszerben ugyanakkor nagyobb 
hangsúlyt kellene fektetni a tárgykör jelentőségére.

A diákok között nagy különbségek vannak a témakör fogalmának és folyamatainak megértése 
szintjén. Azok a tanulók, akik hátrányos helyzetű térségből ingáznak, azok pontosabb képpel 
rendelkeznek az elmaradott területekről. A területi különbségek topográfiai szintű (diákok általi) 
megjelenéséhez a tanulók fejében kialakuló mentális térképek nagyobb mértékben járulnak hozzá, 
amelyeket a közösségi médiában látható tartalmak is alakítanak. A diákok a szűk környezetüket 
(maximum megyeszinten) ismerik, és az ország távolabbi területeiről viszonylag kevés tapasztalattal 
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rendelkeznek. A pedagógusok a fejlesztési lehetőséget a formális képzésen kívüli lehetőségekben, 
gyakorlatban látják.

A fogalmi, illetve a topográfiai ismeretek fejlesztése az oktatási program keretein belül megjelenő 
közösségi szolgálattal egyaránt elősegíthető. A bonyhádi szakközépiskola civil szervezetekkel (Máltai 
Szeretetszolgálat, Magyar Élelmiszerbank stb.) együttműködve bevonja a diákokat a jótékonykodásba, 
akik ezáltal is megtapasztalhatják a társadalmi-gazdasági különbségeket. Tanítási szünetekben, illetve 
nyáron szakmai jellegű kirándulásokkal, terepbejárással, hátrányos helyzetű térségek látogatásával 
szintén lehetőség nyílna arra, hogy a tanulók betekintést nyerjenek a területi egyenlőtlenségek okozta 
problémákba. A jelen témakör iskolai feldolgozására talán a vita a legalkalmasabb módszer, amelynek 
során egy valós, vagy annak tűnő helyzetre kell megoldási javaslatokat készíteni, majd ezeket térképen 
ábrázolt tervvel bemutatni.

KÖVETKEZTETÉSEK

A hátrányos helyzetű térséggel kapcsolatos szubjektív térérzékelést három dimenzió mentén vizs-
gáltuk. Ezek a településtípus (nagyváros, kisváros), az oktatási intézménytípus (szakközépiskola/
gimnázium) és az életkor (9. és 10. osztály) voltak. A fogalmi ismeretek tekintetében a fő differenciá-
lónak az intézménytípus bizonyult. A földrajzi dimenziónak egyedül a hátrányos helyzetű térségekben 
élő emberek társadalmi kapcsolatainak és családi hátterének, illetve a térségek korszerkezetének 
vizsgálatakor volt jelentősége. Bebizonyosodott, hogy a tanulók térérzékelése mögött kevés formális 
oktatási keretek között megszerezhető objektív földrajzi tartalom áll, és inkább tükrözi a személyes 
tapasztalatokat, valamint a sztereotípiákat. 

A kutatás rámutatott arra, hogy a diákok kognitív térképei között nem a földrajzi dimenzió (iskola 
telephelyének településhierarchiában elfoglalt helye), hanem az intézménytípus, illetve az életkor a fő 
differenciáló faktor. Az utóbbinak az is hozzájáruló tényezője, hogy a kilencedik osztályos tanulók 
még nem rendelkezhetnek kellő topográfiai ismerettel a hátrányos helyzetű térségekről, amely alkal-
mas lenne a válságtérségek precíz beazonosítására. A diákok kognitív térképein a Magyarországgal 
kapcsolatos főbb térszerkezeti összefüggések (kelet−nyugat dichotómia, belső-külső periféria, apró-
falvas településhálózattal jellemezhető települések) megjelennek már a térképzetben, ellentétben a 
településhierarchiában elfoglalt helyzettel, mozaikos differenciákkal.

Összességében azonban elmondható, hogy a 14−16 éves korosztály hátrányos helyzetű térségekkel 
kapcsolatos szubjektív térérzékelésének alakításában a személyes tapasztalatoknak és véleményeknek, 
illetve a közösségi oldalaknak és a médiából származó információknak nagyobb szerepe van, mint 
a földrajzoktatásnak. Ennek ellenére, vagy éppen ezért érdemes foglalkoznunk a jelenség tantervi 
kérdéseivel. A vizsgálat során fény derült számos tantervi hiányosságra: a vizsgált témakört csak a 
középiskolák 10. évfolyamán tárgyalják, azon belül is csak két tananyagrész tartalmazza, továbbá a 
követelményrendszer sem fektet kellő hangsúlyt a tárgykör jelentőségére. Problémát jelent még az 
is, hogy a szakképzésben a földrajzot alacsonyabb óraszámban tanulják a tanulók. A fent említett 
problémákra megoldást jelenthetne a témakör külön fejezetként kezelése a tananyagban, illetve a 
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követelményrendszerben történő hangsúlyosabb megjelenítése. Ugyanakkor iskolán kívüli terep-
gyakorlatokkal, kirándulásokkal, hátrányos helyzetű térségek látogatásával, közösségi szolgálattal 
szintén lehetőség nyílna arra, hogy a tanulók betekintést nyerjenek a területi egyenlőtlenségek okozta 
problémákba.

A kognitív térképezés segítségével feltártuk a középiskolai földrajztanításban e témakörrel kap-
csolatos hiányosságokat és javaslatot fogalmaztunk meg a megoldási lehetőségekre. Tettük ezt annak 
érdekében, hogy az érettségire készülő diákok a jövőben jobban eligazodjanak az őket körülvevő 
tér társadalmi-gazdasági folyamataiban. A vizsgált fogalomkör mélyebb ismerete már közvetlen 
környezetükben is segítheti a jövőben a társadalmi kohéziót és a befogadást akkor, ha a fiatalok 
hangsúlyosabban érzékelik a területi hátrányok jellegét, megnyilvánulási formáit, okait, és látják azok 
enyhítésének lehetőségeit. 
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