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Aubert Antal1 –Jónás-Berki Mónika – Pálfi Andrea – Papp Júlia – Katreiner Eszter
TURISZTIKAI TÉRHASZNÁLAT A VÁROSOKBAN - LÁTOGATÓ- ÉS
ATTRAKCIÓMENEDZSMENT MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA PÉCSETT

ABSTRACT
A turizmus térbeni megjelenésében speciális problémakört képez a turisták településen
belüli felbukkanása és mozgása. A turistaforgalom intenzitása és időbeli koncentráltsága miatt
különösen városi terek esetében figyelhető meg fő problémaként a turisták megjelenése. A
turisták elsődlegesen a turisztikai attrakciók, szálláshelyek, vendéglátóhelyek és esetlegesen a
további kapcsolódó szolgáltatásoknál (pl. bevásárlóközpontok) lelhetők fel. Egy-egy turisztikai
attrakció, vagy desztináció térbelisége így viszonylag jól meghatározható, azonosítható. A
turisták térbeni megjelenése azonban mára a különböző eszközöknek köszönhetően tervezhető,
befolyásolható. Így a látogatómenedzsment napjainkban egyre jelentősebb szerepet tölt be a
turisztikai desztináció menedzsment során, amelyet az internet és a mobileszközök adta
lehetőségek tovább erősítenek. Tanulmányunkban az attrakció- és látogatómenedzsment során
alkalmazott technikákat és azok térre gyakorolt hatását mutatjuk be, amelyeket gyakorlati
példákkal és egy pécsi esettanulmánnyal egészítünk ki.
BEVEZETÉS
A turizmusföldrajz kutatásokban egyre gyakrabban bukkan fel a turisták településeken
belüli térhasználatának vizsgálata. A nemzetközi szakirodalmakban már elterjedt, a hazai
kutatásokban még embrionális állapotban lévő kutatási irányzat a geográfusok számára is nagy
lehetőségeket rejt magában. Az informatikai forradalom új eszköztára pedig egyenesen
megköveteli e témakör alapos ismeretét, egy-egy esettanulmányon keresztül való
prezentációját. Jelen tanulmány e fenti összefüggésekre kíván fókuszálni, egy hazai
régióközpont, Pécs, látogató- és attrakciómenedzsment tevékenységének elemzésével.
PÉCS IDEGENFORGALMI POZÍCIÓJA
Pécs Magyarország negyedik legnagyobb vidéki városa (KSH 2013), elismert
kulturális-oktatási központ, mégis 2005 óta nem kerül be a 10 leglátogatottabb hazai település
közé. Korábban alapvetően a város nehézkes közlekedési elérhetőségével magyarázták a
csökkenő vendégforgalmat, azonban mára az autópálya adott, a negatív tendencia mégsem
fordult meg. Pécsnek a jelentősebb volumenű fürdőfejlesztésből történő kimaradása
magyarázhatja egyik oldalról a megújulás hiányát, másrészt az autópálya építés a kirándulások
felé módosította a keresletet sok esetben. A negatív trendek mellett pozitívumként említhető
meg, hogy a 2010-es EKF év hatásai jól nyomon követhetőek, hiszen a cím elnyerésével a
fejlesztésekhosszú távú hatásai jelentősen befolyásolták a város imázsát, azonban ez a forgalmi
adatokban nem jelent meg.
A keresleti adatokat tekintve elmondható, hogy a 2010-es év látványos növekedést
hozott a vendégforgalmat illetően,azonban a következő években újra csökkenő forgalom
figyelhető meg.A vendégéjszakákat tekintve szintén ez a tendencia mondható el, a 2012-es 203
Antal:Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Turizmus Tanszék
E-mail: aubert@ttk.pte.hu
1Aubert
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ezer regisztrált vendégéjszakával Pécs még az országos rangsor 10. helyétől is igen elmaradt,
ahol Győr található 358 ezer vendégéjszakával. Az átlagos tartózkodási idő viszont 2008-hoz
képest összességében nőtt, az akkori 1,8 nap 2012-re 2,0-ra emelkedett (az országos átlag ebben
az évben 2,6 nap).
Pécs és a legjelentősebb hazai versenytársak vendégforgalmi pozíciójának 2008 és 2012 közötti
alakulását szemlélteti az 1. ábra. Győr és Miskolc kivételével a 4 év alatt mindenhol csökkent
a vendégéjszakák száma, Pécsett 10%-al lett kevesebb ez az adat. Érdekes továbbá, hogy
arányaiban Győrben tapasztalható a legnagyobb vendégéjszaka szám növekedés, mégis itt a
legalacsonyabb a férőhelyek száma.

1. ábra: Pécs és a legjelentősebb hazai versenytársak vendégforgalmi pozíciója 2008-2012
(Jónás-Berki M. 2010. alapján szerk. Papp Júlia)
PÉCS TÖRTÉNELMI BELVÁROSA A TURISZTIKAI HASZNÁLAT SZERINT
A város attrakcióit területi szempontból vizsgálva elmondható, hogy a látnivalók
legnagyobb része jól elkülönülve, a történelmi belvárosban található. Néhány kivétel akad
csupán az egykori városfalon kívül, ezek közül jelentősebb a Zsolnay Kulturális Negyed, a TVtorony vagy a Mecsextrém Park. A történelmi belvároson belül lévő látnivalók elhelyezkedése
érdekes képet mutat. A 2. ábrán látható, hogy a belvárost gondolatban a két fő tengely (Nyugat
- Kelet: Ferencesek utcája – Király utca és Észak - Dél: Hunyadi J. utca – Irgalmasok utcája)
mentén arányos negyedekre osztva az észak-keleti rész szinte teljesen attrakciómentes. Itt egy
csendesebb lakóövezetet találunk, egyirányú utcákkal sűrűn átszőve.
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2. ábra: A történelmi belváros felosztása turisztikai használat szerint 2014. (Szerk. Papp
Júlia)
Egyértelmű dominanciát az 2. ábrán „A” betűvel jelölt észak-nyugati rész mutat. Itt
található a legtöbb látnivaló, valamint ez a belváros „legzöldebb” része, ideális helyszínt adva
a városnéző sétáknak is. Az itteni utcahálózat ritkább, mint az előbb említett, az 2. ábrán „A”vel jelölt városrészben, nagyobb, nyitottabb tereket találhatunk. Ebből is következik, hogy
állandó rendezvényhelyszínek ezek, tavasztól őszig egymást érik itt a programok, utcai
rendezvények, kirakodóvásárok. Egy kiváló gyakorlati példa is bizonyítja a terület kiemelt
turisztikai szerepét: az Irány Pécs! weboldalon található 7 belvárosi séta közül a legrövidebb, 2
órás séta csak ezt a környéket járja be, ezzel is sugallva, hogy az, aki kevés idejét a
legtartalmasabban kívánja eltölteni a városba látogatáskor, az azt ezen a területen teheti meg.
Tovább igazolja a feltevést, hogy Pécs 6 leglátogatottabb turisztikai attrakciója közül (a pécsi
Irány Pécs! turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet adatai szerint ezeket 2012ben és 2013-ban is több mint 30 000-en keresték fel) három található itt (Székesegyház és
Dómmúzeum, Cella Septichora Látogatóközpont és az Ókeresztény Mauzóleum, Janus
Pannonius Múzeum pécsi múzeumai). A TDM adatai között viszont nem szerepelnek az
ingyenesen látogatható attrakciók, hiszen a megváltott belépőjegyek alapján képesek csak
mérni a látogatottságot, ennek függvényében az ingyenes látnivalók kiesnek a statisztikáikból.
Ezen a területen az autósforgalmat is korlátozták, csak külön engedéllyel szabad behajtani a
területre. Itt található az ún. „Múzeumutca”, ahol a legtöbb épület valamilyen múzeumnak ad
otthont: így például a Vasarely Múzeum, a Mecseki Bányászati Múzeum és a Zsolnay Múzeum
is itt kapott helyet. Szintén ebben a városrészben áll a négytornyú Székesegyház, amely Pécs
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egyik jelképe. Mögötte terül el az Északi Várfalsétány és a Középkori Egyetem, amit a
Tourinform iroda munkatársainak tapasztalatai szerint meglehetősen nehezen találnak meg a
turisták, hiszen nincs kitáblázva, és nem egyértelmű az odavezető útvonal sem.
Ettől a területtől délre a Ferencesek utcája húzódik, amely a Király utcával
meghosszabbítva egy sétálóutca-tengelyként szeli ketté a belvárost. A két útvonal a Széchenyi
térben fut össze, ez jelenti a város szívét, főterét, ami egykor piactérként is funkcionált. A
tengelytől délre, a 2. ábrán „C”-vel és „D”-vel jelölt részek kevésbé fajsúlyosak a turisztikai
attrakciókat tekintve.
SZÁLLÁSHELYEK ELHELYEZKEDÉSE PÉCSETT
A szálláshelyek területi elhelyezkedése nagy hatással van a turisták napi mozgására, és
arra, hogy miként gazdálkodnak az ott tartózkodás során a rendelkezésre álló idejükkel
(Shovalet al. 2011). A 3. ábrán Pécs szálláshelyei láthatóak, minőség és férőhelyszám szerinti
megkülönböztetésben. A szálláshelyek legnagyobb része elsősorban a belvárosban és a 6-os
számú főút vonalán helyezkedik el, a további hoteleknek a Mecsek-oldal ad otthont és szép,
városra tekintő panorámát. Érdekes továbbá, hogy a város déli részén egy szálláshely sem épült,
és a keleti, elmaradottabb városrészben is csak egy kis kapacitású szálloda működik. A három
legnagyobb kapacitású szálloda (80+ férőhely) a belvárosban, vagy annak peremén helyezkedik
el, ám ezek közül csak a Corso Hotel négycsillagos. Ötcsillagos hotel nincs a városban.

3. ábra: Szállodák és panziók elhelyezkedése Pécsett (Forrás: Jónás-Berki M. - Pirisi G.
2010)
LÁTOGATÓ- ÉS ATTRAKCIÓMENEDZSMENT ALKALMAZOTT ÉS POTENCIÁLIS ESZKÖZEI
PÉCSETT
Az attrakciómenedzsment feladata az attrakció nyereséges (vagy legalább nem
veszteséges) működtetése, annak tervezése, fejlesztése. Célja, hogy a látogatók pozitív
élménnyel gazdagodjanak, valamint, hogy a működésével hozzájáruljon a térség turizmusának
fejlődéséhez. A helyes attrakciómenedzsment eredményeképpen ismertebb lesz a látnivaló,
nagyobb látogatószámot regisztrálhatunk, ezáltal pedig növekednek a bevételek, és
munkahelyeket is teremthetünk. További attrakciómenedzsment feladat még a területi
infrastruktúra elemeinek biztosítása, egyértelmű információkkal kell ellátni a vendégeket a
helyszín pontos hollétéről és megközelítésének lehetőségeiről. (Rátz 2011.)
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Az információk átadására többféle eszköz szolgálhat. Ha a látogató nem vesz igénybe
idegenvezetést, vagy nem vesz részt szervezett városi tematikus túrán, akkor különféle
forrásokból kell információt szereznie a tájékozódáshoz. A nyomtatott eszközök közül a
tájékozódás legalapvetőbb kelléke a térkép. Pécsett a Tourinform irodában díjmentesen bárki
hozzájuthat a város idegenforgalmi térképéhez. Fontos, hogy könnyen kezelhető, átlátható és
mindenki számára egyértelmű információt hordozzon a turistatérkép (Nagyváradi 2011). Az
ilyen jellegű tematikus térképek fontos tulajdonsága még, hogy a lehető legkevesebb szöveggel,
és inkább piktogramokkal legyenek ellátva, hiszen az egyes ábrák lényege, hogy mindenki
számára ugyanazt az információt hordozzák, nyelvtől függetlenül, valamint kisebb helyen több
információ átadására képesek.
További elengedhetetlen eleme a közlekedési infrastruktúrának a táblarendszer. Pécsett
több fajtája létezik a turisztikai tábláknak. A barna irányjelző táblák megmutatják, hogy a
fontosabb nevezetességek milyen irányban találhatóak, ezeken magyarul és angolul olvasható
a felirat, azonban piktogram nem jelzi a látnivaló jellegét. Turisztikai térképtáblákat találunk a
város frekventáltabb részein, ezeken a Tourinform irodában kapható turistatérkép kinagyítva
látható. Ezen kívül találkozunk még műemlékleíró táblákkal, amelyek a környékén található
látványosságokról tartalmaznak információt, rövid leírást. Ezeket kiegészítették vakok számára
Braille-írással, valamint egy QR-kód is helyett kapott rajtuk, amely utóbbi az online tartalmak
elérését könnyíti meg (4. ábra).

4. ábra: Balra: barna irányjelző táblák, jobbra: műemlékleíró tábla
A városban több helyen találhatunk ún. Touchinfo pontokat, amelyek szintén a turisták
tájékozódását segítik. Ezek az információs pontok érintőképernyővel működnek,
leegyszerűsített számítógépként internet kapcsolattal vannak ellátva, és az Irány Pécs!
turisztikai honlap, valamint Google várostérkép érhető el rajtuk.
VIRTUÁLIS TÉRHASZNÁLAT
Az internet és az egyre népszerűbb okostelefonok világában egyre nagyobb hangsúlyt
fektetnek a virtuális tér turizmusban való hasznosítására is, hiszen ez a világ rengeteg
lehetőséget nyújt az idegenforgalom számára. Az interneten való megjelenés természetesen
nem számít újdonságnak a turizmusban, de az, hogy egyre kreatívabb formában, egyre
változatosabb módokon hívja fel magára a figyelmet egy-egy desztináció, az utóbbi évek
fejlesztési rohamának köszönhető (Buhalis – Law 2008; Török 2002).
Ha a térhasználatot vizsgáljuk, elsősorban az interaktív térképeket kell megemlíteni,
valamint elterjedtek a virtuális séták és a mobiltelefonokra telepíthető városnéző alkalmazások
is. A virtuális séták esetén inkább a vizuális tartalmon van a hangsúly, az ilyen programok
lényege, hogy a szobában ülve „járhatjuk be” az adott város nevezetességeit. Elsősorban
20

reklámértékű, kedvcsináló applikációk ezek, a turisták csalogatására szolgálnak. Ehhez hasonló
elven alapul a Google térképeihez kapcsolható Street View alkalmazás is, ami turizmus
szempontjából inkább a tájékozódáshoz lehet segítség. Itt kevésbé jó felbontású képekkel
találkozunk, hiszen nem is a térség turisztikai népszerűsítése az elsődleges cél. Újabb kategóriát
jelentenek a mobiltelefonos városnéző alkalmazások, ezek inkább az elméleti informálásra
fektetik a hangsúlyt, hiszen a program lényege, hogy séta közben ennek segítségével ismerheti
meg a felhasználó a megtekintett nevezetességekhez tartozó háttérinformációkat. Ezekből a
„virtuális útikönyvekből” kétféle készült eddig Pécsre vonatkozóan. Az egyik a Pocket Guide
Zsolnay tematikában készített applikációja, a másik pedig az Irány Pécs! turisztikai
mobilalkalmazás, ami a virtuális séták mellett egyéb turisztikailag fontos információkat is
tartalmaz a felhasználók számára.
A TURISZTIKAI KÁRTYÁK SZEREPE A TÉRHASZNÁLATBAN
A külföldön már jobban bejáratott, de Magyarországon is egyre népszerűbb (Debrecen,
Hévíz, Balatonfüred) turisztikai kártya amellett, hogy számos kedvezményhez juttatja a turistát,
a turisták mozgásának és térhasználatának befolyásolására, és ezáltal annak vizsgálatára is
alkalmas (Zoltan – Masiero2012; Pechlaner – Abfalter2005; Pechlaner – Zehrer2005). A kártya
fontos eszköze lehet a „vendégkövetésnek”, előnye, hogy nem kell külön energiát fektetni az
adatok összegyűjtésére, hiszen minden kártyatulajdonos automatikusan regisztráltatja hollétét
az egyes attrakciók látogatásakor a kártya használatával. Az így nyert információkat – az
adatvédelmi elvek betartás mellett – a terület turisztikai szakemberei a desztináció
menedzsment – főként az attrakció- és látogatómenedzsment – során tudják felhasználni, hiszen
a kártyaadatokból számos következtetést lehet levonni a vizsgált terület erősségeire és
gyengeségeire vonatkozóan. Ezek később, az újabb menedzsment feladatok meghatározásakor
nyújthat iránymutatást. A „vendégirányításban” is fontos szerepe van ezen eszköznek, hiszen a
kártya ajánlatai olyan látnivalók megtekintésére is csábíthatják a turistákat, amelyek egyébként
kieshetnek a „látóköréből”, ezáltal a már meglévő turisztikai kínálat szélesebb körű
kihasználására van lehetőség. A kártya emellett egyfajta biztosíték is a minőségi szolgáltatások
körének (kedvezőbb árú) igénybevételére, hiszen ez tulajdonképpen az adott desztinációban a
TDM szervezetek egy olyan különleges ajánlata, amelyben kedvezményt nyújtók körét a magas
minőségi irányelvek mentén kell meghatározni és a kártya működése során biztosítani. Pécsett
TDM által kialakított Irány Pécs! kártya áll a vendégek rendelkezésére, amelyet automatikusan
megkapnak a partner szállodákban ott tartózkodásuk első napján. A kártyával számos látnivalót
10-50 százalékos kedvezménnyel, sőt egyes attrakciókat ingyenesen is megtekinthetnek a
városon belül és a város határain túlmutatóan egyaránt. Ezáltal a turisták egy igazán széles
turisztikai kínálatból választhatnak saját igényük szerint, amelynek tovagyűrűző hatása – a
turisztikai attrakciók és szolgáltatások szélesebb kihasználása mellett – lehet akár a tartózkodási
idő meghosszabbodása is.
TÉRHASZNÁLAT – KÖZLEKEDÉSI LEHETŐSÉGEK
A térhasználat vizsgálatakor fontos szempont a város megközelítésének, valamint a
városon belüli közlekedésnek a kielemzése. A megfelelő és jól működő közlekedési
alternatívák teszik lehetővé a zökkenőmentes turistamozgást a városban, így a keresleti és
kínálati oldalon elemi érdek a jól működő rendszer megléte. A vendégek pozitív élményéhez
elengedhetetlen a problémamentes, gyors és kényelmes közlekedés, a kínálatnak pedig az
elérhetőség alapvető létfeltétele.
A város megközelítését tekintve Pécsre vonattal, autóval vagy távolsági busszal lehet
eljutni. A közelben található pogányi reptér a kifutópályák rövidsége miatt nagyobb gépek
fogadására nem alkalmas, így turisztikai szempontból jelentősége elhanyagolható.

21

A városon belüli közlekedés elemzésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a parkolási
lehetőségekre, különösen az egyes attrakciók környezetében. Pécsett a probléma természetesen
a történelmi belvárosban van, annak nagy részére már a behajtás is szigorú engedélyhez kötött.
A tömegközlekedést a városban nemrég reformálták meg, az új menetrend mellé a
járműparkot is felújították. Kifejezetten „turistabarát” járatokat is beiktattak az új rendszerbe,
így könnyebb elérni például a Zsolnay Negyedet, de a belvárosba is közlekedik egy speciális
járat, még egyes különleges behajtási zónákat is érintve.
További közlekedési lehetőségkén taxit leheti igénybe venni, a belváros több pontján
kialakított taxidrosztokon szinte mindig lehet járművet találni. Emellett a szállodák legtöbb
esetben kapcsolatban állnak bizonyos társaságokkal, igény esetén azonnal hívnak autót a
vendég számára.
A kerékpáros közlekedésnél kiemelendő, hogy nemrég megépítették azt a kerékpárutat,
amely a nyugati városrészben található „Egyetemvárost” köti össze a Zsolnay Negyeddel. A
város több pontján pedig lehetőség van biciklit is bérelni. Ezen kívül már kerékpáros városnéző
túrákat is szerveznek Pécsett, így ez is egy alternatív módja lehet a város megtekintésének.
Külön meg kell vizsgálni a városnéző útvonalakat, a Pécset a gyalogos séták mellett
akár cabrióbusszal vagy kisvonattal is megtekinthetik a nevezetesebb helyszíneket a turisták.
Az ilyen alternatív lehetőségek jó kiegészítői a hagyományos sétáknak, hiszen több és
nehezebben megközelíthető helyre is viszonylag rövid időn belül eljuthat a turista.
Természetesen az útvonalakat úgy alakítják a turisztikai szakemberek, hogy azok a frekventált
turisztikai attrakciókat, vagy az út tematikájához illő látnivalókat érintse.
A ZSOLNAY NEGYED INTEGRÁLÁSA PÉCS VÁROS ATTRAKCIÓI KÖZÉ
Az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében épült Zsolnay Kulturális Negyed
(ZSKN) a projekt legnagyobb beruházása volt. A komplexum többféle attrakciót fog össze, az
állandó kiállítások mellett változó színes programokat kínál a vendégeknek. A Negyed
problematikája abban rejlik, hogy kiesik a város hagyományos turisztikai zónájából (Pécs
történelmi belvárosa), valamint megtekintése hosszabb időt vesz igénybe. Saját és korábbi
rendezvények kitelepítésével és megfelelő reklámmal kell „kicsábítani” a potenciális
vendégkört. Kulcsfontosságú a Zsolnay Negyed többféle módon való bekapcsolása a város
turisztikai vérkeringésébe, minél egyszerűbb megközelítési lehetőségeket ajánlva a turistáknak.
Jelenleg a Tourinform irodában a tömegközlekedés mellett ajánlani tudnak egy gyalogos
megközelítési lehetőséget a Király utca – Felsővámház utca vonalon, valamint megépült a város
nyugati feléből induló, Zsolnay Negyedhez érkező kerékpárút is. Emellett meghatározott
időközönként a városnéző kisvonat is érinti a kulturális központot, de ez a lehetőség csak
tavasztól őszig áll rendelkezésre.
ÖSSZEGZÉS
A tanulmány Pécs helyzetelemzése kapcsán leszögezi, hogy a város nevezetes
kulturális- és örökségattrakciói ellenére folyamatosan veszít pozíciójából, a hazai versenytársak
tekintetében. Az EKF2010 év kivételével folytatódó negatív tendencia kapcsán felvetődik a
kérdés, hogy önmagában e terméktípus hatékonyságával függ-e ez össze, vagy pedig az
összetettebb termékstruktúra hiánya okozza a problémát? Az elemzésünk arra fókuszál, hogy a
turistaáramlás mennyiben felel meg a város térszerkezeti adottságainak, illetve mennyiben
képes ezt befolyásolni a menedzsment a különböző eszközeivel. Összességében megállapítható,
hogy az attrakciók elérhetőségét, bemutatását szolgáló „high-touch” eszközökkel a város
turizmusát kiszolgáló menedzsment szervezetek többsége él (TDM, ZSKN), a hazai
élmezőnyhöz tartoznak e tekintetben. A történelmileg kiépült belváros keleti szomszédságában
a korábban ipari funkciót betöltő épületek rehabilitációjával létrejött a Zsolnay Kulturális
Negyed, amellyel a turisztikai térhasználat kétpólusúvá vált. Ezt a fizikai távolságot csak
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nagyon szervezett, sajátos közlekedési és látogatómenedzsment eszközökkel lehet feloldani. E
tevékenységek összehangolására a várospolitika, a turizmus menedzsment szervezet és a
szolgáltatók folyamatos együttműködésére van szükség.
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Bajmócy Péter2
A SZUBURBANIZÁCIÓ KÉT ÉVTIZEDE MAGYARORSZÁGON
Bevezetés
A szuburbanizáció az 1990-es évtized és a 2000-es évek legnagyobb volumenű társadalmi
térfolyamata volt Magyarországon. Ugyanakkor a 2000-es évtized közepétől visszaesés
mutatkozott a szuburbanizáció dinamikáját tekintve először a vidéki nagyvárosok, majd
Budapest környékén is. Az eltelt két évtized lehetőséget nyújt egyfajta összegzésre, időbeli és
térbeli trendek meghatározására. A tanulmány második felében a települési szint alatti
szuburbanizációs folyamatok néhány jellemzője került a vizsgálat középpontjába.
Az elmúlt évtizedek hazai urbanizációs folyamatai jól ismertek. 1990 előtt az
urbanizáció (első szakasza) határozta meg a migrációs folyamatokat, a városok népessége nőtt,
a falvaké csökkent (Enyedi 1988, Beluszky 1999). Kezdetben a legnagyobb városaink
népessége növekedett leggyorsabban, majd a közép- és kisvárosok is jelentős migrációs
nyereségre tettek szert. A falvak esetében a településméret alapvető jelentőségű volt a migrációs
veszteséget tekintve, minél kisebb népességű volt egy falu, népességének annál nagyobb részét
vesztette el. A forgalmi helyzet valamelyest árnyalta ezt a hatást: a főutak, vagy a nagyobb
városok közelében lévő falvak népességszáma kevésbé fogyott. Mindössze néhány speciális
szerepkörű község népessége nem fogyott (kiemelt idegenforgalmi adottságú helyek, ipari- és
bányászfalvak, országos mezőgazdasági központok). Az elvándorlás következtében a falvak
demográfiai helyzete megváltozott, népességük elöregedett, legtöbbjükre az 1970-es, 1980-as
években már a természetes fogyás volt jellemző.
1990 után a természetes fogyás a városok zömét is elérte, a korábbi migrációs trendek
pedig alapvetően átalakultak. Az urbanizáció – amely az 1980-as évtizedre is már alaposan
vesztett lendületéből – megállt. A nagy- és középvárosok népessége folyamatosan csökkenni
kezdett. A csökkenés elsődleges oka a szuburbanizáció volt. Először Budapest környékén, majd
a nagyvárosok és néhány középváros környékén is növekedni kezdett a falvak népessége,
elsősorban a nagyvárosból kiköltözők miatt. A szuburbanizáció irodalma is elég széleskörű már
Magyarországon, az okok is többé-kevésbé ismertek (Bajmócy 2000, Bajmócy 2002, Bajmócy
2006, Dövényi–Kovács 1999, Hardi 2002, Kókai 2006, Kókai 2012, Szebényi 2006, Timár
1999, Timár–Váradi 2000, Tóth 2011). A szuburbanizáció klasszikus esete szerint ugyanakkor
a nagyvárosi tereken kívüli területek népessége továbbra is fogy a szuburbanizáció
szakaszában. Magyarországon az 1990-es évtizedben a vidéki terek népessége ugyan fogyott,
de a fogyás mértéke nem haladta meg a teljes népesség fogyását. A vidéki terek népességének
alakulását számos tényező befolyásolta. Egyes térségekben a természetes szaporodás
lényegesen kedvezőbb a városi tereknél. Különösen az 1990-es évtized első felében számos
nagyvárosi költözött vissza vidékre, elsősorban a nagyvárosi megélhetés nehézségei miatt,
különösen az ország legszegényebb térségeibe (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-AbaújZemplén, stb.). A nagyvárosok körüli dinamizált terek gyakran túlnyúltak minden határon,
néhány távolabbi falut is dinamizálva. Emellett egyes klasszikus rurális térségek
felértékelődtek, különösen azok, amelyek idegenforgalmilag is jelentősek (Balaton-felvidék,
Őrség), s bevándorlási célterületekké váltak. Az 1990-es éveket és a 2000-es évtized első felét
tehát a fogyó népességű közép- és nagyvárosok, dinamikusan növekvő szuburbán terek és
stagnáló kisvárosok, rurális terek jellemezték. 2004-2006 környékén azonban néhány ezen
trendek körül megváltozott. A nagyvárosok újra növelték népességszámukat, miközben a
vidéki terek népességszáma számottevő csökkenésbe kezdett. A szuburbán folyamatok
Dr. Bajmócy Péter PhD.: Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. Email:
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ugyanakkor tovább tartanak, Budapest környékén csak kismértékben vesztettek
dinamikájukból, az ország többi nagyvárosa körül azonban a szuburbanizáció lelassult,
esetenként megállt (Bajmócy–Dudás 2008). Végül 2010-re a Budapest környéki
szuburbanizáció is jelentősen lelassult.
A szuburbanizáción jelen esetben a városi népesség és tevékenységek dekoncentrációját
értjük, amely átfogó részét képezi az urbanizációs folyamatnak. Dekoncentráció abban az
értelemben, hogy a népesség, a termelő és nem termelő tevékenységek egy része, a tőke, a
beruházások a városi központok helyett inkább a környéki településekre koncentrálódnak
(Timár 1999). Ugyanakkor dekoncentráció abban az értelemben is, hogy a népesség és/vagy
tevékenységeinek (termelés, szolgáltatások igénybe vétele rekreációs tevékenység) egy része
ténylegesen ki is települ a városból annak közvetlen környékére.
A szuburbán folyamatok trendjei Magyarországon
Budap Nagy- Közép- Kisváro Budape Nagyváro Turiszti Vidéki Összeest
város
város
s
st
sok
kai
terület
sen
1949 17,28 11,05
8,93
10,23 szuburb
6,13
5,08
2,02
39,29
100
szuburbiá
terület
1960 17,88 12,49
9,79
10,10
6,41
4,99
1,99
36,35
100
ia
ja
1970 19,39 15,05
10,45
9,76
7,26
4,77
2,06
31,27
100
1980 19,23 17,38
11,32
10,13
7,81
4,53
2,08
27,52
100
1990 19,44 18,40
11,40
10,35
7,92
4,68
2,17
25,64
100
2001 17,27 18,30
11,27
10,53
9,31
5,26
2,25
25,82
100
2006 16,85 18,11
11,09
10,37
10,27
5,56
2,31
25,44
100
2011 17,36 18,45
10,87
10,00
11,18
5,64
2,34
24,15
100
1. táblázat. Az egyes településtípusok részaránya Magyarország össznépességéből 1949-2011
között (%). Forrás: KSH adatai alapján saját számítás
Az egyes településtípusok népességszám-változási trendjeinek bemutatására egy
általunk korábban kidolgozott beosztást alkalmaztuk (Bajmócy–Dudás 2008), mely esetében a
funkcionális városokat Beluszky P. beosztása alapján osztottuk négy kategóriára, a többi
települést pedig saját korábbi vizsgálatunk alapján két szuburbán, egy turisztikai és egy vidéki
területre. Az 1990 előtti urbanizációs trendek során a városok, a Budapest körüli agglomerációs
gyűrű, valamint a legfőbb turisztikai területek esetében figyelhető meg népességkoncentráció,
miközben a vidéki területek jelentős népességet vesztettek.
1990 és 2001 között Budapest népességaránya gyorsan, a közép- és nagyvárosoké lassan
fogyott, miközben a Budapest és a vidéki nagyvárosok körüli szuburbán zónák népességaránya
jelentősen növekedett. Emellett azonban a kisvárosok és a vidéki területek népességaránya is
nőtt kisebb arányban (1. táblázat). A 20. század utolsó évtizedében a legtöbb nagyvárosunk
népessége fogyott, miközben körülöttük számos településből álló növekvő szuburbán gyűrű
alakult ki. A legjelentősebb a Budapest körüli dinamikus gyűrű, mely összeér a Székesfehérvár,
Dunaújváros, Tatabánya, Kecskemét és Szolnok körüli dinamikus területtel. A Délkelet-Alföld,
a Nyugat- és Dél-Dunántúl településeinek jelentős része ugyanakkor vesztett népességéből (1.
ábra). A szuburbán zónákon kívül növekvő népességű térségeket találhatunk a nyugati határ
közelében Mosonmagyaróvár és Szentgotthárd környékén, Keszthely-Hévíz térségében és
Kiskunhalas környékén is. A legjelentősebbek ugyanakkor az ország északkeleti térségében
lévő, népességüket növelő területek (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati fele, Miskolc
tágabb környéke, a Bódva- és Hernád-völgy, a Cserehát egyes területei, a Mátraalja és a
Bükkalja). E települések népességének növekedését is elsősorban a migráció okozta, ám e
migránsok a városok elszegényedett, munkanélkülivé vált társadalmi csoportjaiból kerültek ki,
gyakran oda visszaköltözve, ahonnan néhány éve, évtizede elköltöztek.
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1. ábra. Magyarország településeinek népességszám változási mutatója 1990-2001 között.
Forrás: KSH adatai alapján saját számítás

2. ábra. Magyarország településeinek népességszám változása 2001-2006 között. Forrás: KSH
adatai alapján saját számítás
2001 és 2006 között a népességszám változás területi képe keveset változott, a korában
még növekvő népességű néhány nagyváros lakosságszáma is fogyásnak indult, ugyanakkor az
északkeleti rurális, növekvő népességű terület jelentősen zsugorodott, mindössze a Hernádvölgyre és Szabolcs középső részeire terjedt ki. Egyes nagyvárosok agglomerációjának
peremén már inkább fogyó népességű települések jelentek meg, ugyanakkor a közvetlen
városkörnyéki falvak népességdinamikája változatlanul magas (2. ábra).
2006-2011 közöttre jelentős változások álltak be az ország településeinek népességszám
változási trendjeiben. Amíg 1990-2001 között 1319, 2001-2006 között pedig 1028 településnek
nőtt a népességszáma, addig 2006-2011 között mindössze 627-nek. A népességüket jelentősen
növelő települések száma komolyan csökkent (1990-2001: 426, 2001-2006: 282, 2006-2011:
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194). A népességüket gyors ütemben vesztő települések száma ugyanakkor csaknem
háromszorosára nőtt 1990-2001 és 2006-2011 között. A szuburbán zónák összezsugorodtak,
egyes városaink (Békéscsaba, Szolnok, Salgótarján, Szekszárd) esetében eltűntek. Igen
látványos a Budapest környéki növekvő zóna összezsugorodása Fejér megye középső
területein, illetve Dabas-Cegléd-Nagykáta térségében. Néhány vidékies jellegű, korábban
növekvő népességű településekből álló zóna eltűnt, így Szentgotthárd környéke, a Bükk- és
Mátraalja, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg növekvő népességű területei.
Nem szuburbán jellegű növekvő zóna csak a Fertő-tó, a Velencei-tó és Hévíz környékén
maradt, valamint néhány más település a Balaton tágabb környezetében. Ezzel szemben
nagyvárosaink zöme (Budapest, Szeged, Debrecen, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Székesfehérvár,
stb.) népességszáma újra növekedésnek indult a kialakuló reurbanizáció következtében (3.
ábra).

3. ábra. Magyarország településeinek népességszám változása 2006-2011 között. Forrás: KSH
adatai alapján saját számítás
Bár az elmúlt tíz év legfontosabb térfolyamatának a szuburbanizáció tekinthető, a
szuburbán zónák területe folyamatosan, gyorsuló ütemben zsugorodik (Budapesti
agglomeráció déli, keleti zónája, vidéki nagyvárosaink zöme), kivételt talán csak Győr és
Sopron szuburbán zónája jelent. A periférikus területek növekvő népességszámú településeinek
szintén megcsappant a száma, ma csak néhány ilyen településről beszélhetünk Szatmárban, a
Cserehátban és a Közép-Tiszavidéken, elsősorban roma többségű területeken. A nagyvárosaink
népessége ugyanakkor a bő egy évtizedes fogyás után újra növekedésnek indult. Napjainkban
a szuburbanizáció, a dezurbanizációs folyamatok (Balaton-felvidék, Fertő-tó, Velencei-tó,
Hévíz környéke, Kőszegi-hegység, Budapesti agglomeráció peremei) és az újraurbanizáció
egyszerre határozzák meg településeink népességszám változási trendjeit. Az egyes
településtípusokat tekintve Budapest és a nagyvárosok újra egyre nagyobb népességet
koncentrálnak évről-évre, a Budapesti Agglomeráció népességnövekedési üteme lelassult, a
vidéki városok szuburbiáéi pedig megállt. Eközben a vidéki terek népességszámának régóta
nem tapasztalt gyors fogyását tapasztalhatjuk.
A teljes szuburbán zónák népességszámát tekintve a Budapest körüli szuburbia
népességszám-változási trendjeiben alig van változás 1990-2001, 20001-2006 és 2006-2011
között, ám az éves adatokat vizsgálva a növekedés mértéke 2010-ben már jóval kisebb, mint
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korábban. Ezzel szemben a vidéki szuburbán terek népességnövekedési üteme hasonló 19902001 és 2001-2006 között, igaz elmarad a Budapest környékén tapasztalható ütemtől. 20062011 közöttre ugyanakkor a népességszám növekmény lényegében elfogyott, a két időpont
közötti mérsékelt növekmény inkább stagnálásként értelmezhető. A korábbi éves szinten
mintegy 5.000 fős növekedés 2005-től kezdve évi 2-3.000-re csökkent, majd 2008-tól kezdve
leállt, 2010-ben pedig a vidéki nagyvárosok teljes szuburbán zónájának népessége már mintegy
2.000 fővel fogyott. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lennének továbbra is
dinamikusan növekvő települések a vidéki nagyvárosok szuburbán zónáiban, de ezek
népességének növekményét már meghaladja a többi, korábban szintén dinamikus település
népességvesztesége (2. táblázat).
Budapest Vidék
szuburbia szuburbia Szuburbia
1980
836834
485145
1321979
1990
822132
485827
1307959
2001
950889
537492
1488381
2002
966115
543067
1509182
2003
981654
548772
1530426
2004
1001320 553895
1555215
2005
1022308 558261
1580569
2006
1035173 559941
1595114
2007
1054820 562967
1617787
2008
1073906 564876
1638782
2009
1092628 565150
1657778
2010
1108604 565594
1674198
2011
1116434 563573
1680007
NV199015,2
9,8
13,2
NV200117,7
8,4
14,3
2001
NV200615,7
1,3
10,6
2006
2. táblázat. Budapest és2011
a vidéki nagyvárosok szuburbán zónáinak népességszáma, 1980-2011
között. Forrás: KSH adatai alapján saját számítás. (NV=népességszám-változás)
A korábban jelzett módszer alapján lehatárolt szuburbán térségekben összesen mintegy
550 település található Magyarországon, mintegy 180 Budapest, 375 pedig a vidéki városok
környékén. Már 1980-1989 között is mintegy harmaduk népességszám növekedéssel
rendelkezett, kissé nagyobb arányban a vidéki nagyvárosok környékén. Ehhez képest 1990-re
már jelentősen nőtt a dinamikus települések köre, elérte a zóna településeinek 60%-át. Továbbra
is megmaradt a vidéki szuburbán terek előnye, Budapest környékén a települések közül
kevesebb, mint felének nőtt a népessége ekkor. 1990-1993 között hasonló arányokat találunk,
de Budapest környékén is már a települések, több mint a fele produkált népességnövekedést.
Az 1994-es év az ideiglenes lakcímváltozások újrabejelentési kötelezettsége miatt nem
mérvadó, de 1995-tól kezdve ugyanakkor belépünk a szuburbanizáció virágkorába. A széles
értelemben vett szuburbán zónák településeinek 72%-a növelte népességét, Budapest
környékén ez az érték csaknem elérte a 80%-ot. 1995-1999 végig között hasonló számokkal
találkozunk. A 2000-2002 közötti időszak a növekvő lélekszámú szuburbán településeket
tekintve a szuburbanizáció legviharosabb időszaka Magyarországon, a szuburbán zóna
településeinek 76-77%-a népességnövekedéssel rendelkezett, Budapest környékén 2000-ben ez
az arány meghaladta a 90%-ot. 2002-ben a Budapest környéki szuburbán zóna településeinek
83, a vidéki nagyvárosok esetében 72%-ának nőtt a népessége, azonban ettől kezdve a főváros
és a vidéki városok környéke más utat jár be. A vidéki térségekben folyamatosan csökken a
növekvő települések aránya (2006-ban már csak 55%), Budapest környékén azonban továbbra
is teljes területre kiterjed a szuburbanizáció, 2006-ban a növekvő települések aránya még
mindig 82%. A növekvő népességű szuburbán zóna összezsugorodása Budapest környékén,
28

eleinte lassan 2007-ben kezdődik, miközben a vidéki nagyvárosok környékén a folyamat már
előrehaladott és továbbra is gyors. 2009-ben Budapest környékén a települések 70, a vidéki
szuburbán terekben 45%-a növelte csak a népességét, 2010-re pedig a számok 55 és 39%-ra
zuhantak. Miközben tehát a Budapest környéki szuburbán zónának is megindult az
összezsugorodása, s ezzel a szuburbanizáció mértékének csökkenése is, addig a vidéki
szuburbán terekben ma mindössze annyi településnek nő csak a népességszáma, mint az 1980as évtizedben, a szuburbanizáció megindulása előtt (3. táblázat).
Összes
Budapesti
184
Vidéki
szuburbia
375
szuburbia
Szuburbia
559

1980
39
1989
127
166

199
0
81
222
303

199
1
86
191
277

199
2
95
205
300

199
3
102
208
310

199
4
137
320
457

199
5
147
253
400

199
6
133
246
379

199
7
145
234
379

199
8
146
228
374

199
9
148
230
378

2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201
Budapesti
168 156
153
148
160
136
150
129
140
128
102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Vidéki
szuburbia
260
272
270
250
243
207
215
207
174
167
146
szuburbia
Szuburbia
428 428 423 398 403 343 365 336 314 295 248
3. táblázat. Növekvő népességszámú települések száma Budapest és a nagyvárosok szuburbán
zónáiban. Forrás. KSH adatai alapján saját számítás.
A nagyvárosok oldaláról tekintve e folyamatra, az adatok jól összecsengenek az
eddigiekkel és egymással is. Az 1980-as évtized a tömeges urbanizáció szakaszának végét
jelenti. Azok közül a nagy- és középvárosok közül, amelyek számottevő szuburbán zónával
rendelkeznek, a legtöbbnek nőtt a népessége, egyeseknek (Veszprém, Zalaegerszeg, Debrecen,
Kecskemét, Nyíregyháza, Siófok) igen gyorsan. Népességfogyást az erőteljes természetes
fogyással rendelkező Budapesten kívül csak a kialakuló válságtérségek nagyvárosai (Miskolc,
Tatabánya, Dunaújváros, Kaposvár) mutattak. Az 1990-es évtizedre jelentősen megváltozott a
helyzet. A legtöbb vizsgált nagy-és középváros népességszáma fogyásnak indult, egyeseké igen
gyorsan (Budapest, Miskolc, Pécs, Eger, Dunaújváros, Kazincbarcika, Tiszaújváros), miközben
szuburbán zónáik népessége növekedett. 1990-2001 között csak néhány nagyvárosunk
rendelkezett jelentősebb (Kecskemét, Nyíregyháza, Siófok), vagy minimális (Győr,
Mosonmagyaróvár, Zalaegerszeg, Keszthely) népességgyarapodással. Miközben 1980-1990
között a vizsgált nagyvárosok 75%-ának nőtt a népessége, addig 1990-2001 között 71%-ának
csökkent. A 2000-es évek első felére az 1990-es évek trendjei csak erősödtek. Ekkor mindössze
négy vizsgált városnak (Kecskemét, Sopron, Mosonmagyaróvár, Siófok) nőtt a népessége, s a
trendek a fogyó népességű nagyvárosok esetében az egyetlen Kaposvár kivételével
kedvezőtlenebbek, mint az 1990-es években. A vizsgált városok felének népességfogyása
jelentős (évi 5 ezreléket meghaladó) mértékű volt ekkor. A trendekben azonban újra jelentős
fordulat állt be a 2000-es évtized második felében. A vizsgált nagyvárosok 63%-ának újra nőni
kezdett a népessége, néhány esetben (Szeged, Kecskemét, Veszprém, Sopron,
Mosonmagyaróvár) a növekedés mértéke igen nagy. Jelentősebb fogyással csak Miskolc,
Szolnok, Dunaújváros, Szekszárd, valamint Kazincbarcika és Tiszaújváros rendelkezik
napjainkban. A 2000-es évtized második felének népességszám-változási trendjei csak két
középváros (Kazincbarcika és Siófok) esetében nem kedvezőbbek, mint a 2000-es évek első
felének adatai, a többi 22 vizsgált közép- és nagyváros, köztük az összes vizsgált
megyeszékhely esetében javuló trendekről beszélhetünk (4. táblázat).
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4. táblázat. A számottevő szuburbán zónával rendelkező városaink népességszám változásának
néhány adatai 1980-2011 között. Forrás: KSH adatai alapján saját számítás.
Szuburbán folyamatok településrészi szinten
A 2011-es népszámlálás külterületi adatbázisa lehetővé teszi, hogy nem csak a
közigazgatásilag önálló településekre, hanem a települések központi és egyéb belterületeire és
külterületeikre is meghatározzuk a népességszám növekedés mértékét. Számos tanulmány
felhívja a figyelmet arra, hogy a szuburbanizáció a nagyvárosok környékén lévő falvak mellett
a nagyvárosok néhány egyéb belterületét is átalakítja, sőt a külterületek is elkönyvelhetnek
hasonló népességnövekedést. Mindennek meghatározására mintegy 20.000 település(rész)
népességszám-változásátvizsgáltuk meg 1990-2011 között, külön kezelve a legalább 25 fős
növekedést mutató településeket. Mintegy 4500 településrész esetében volt tapasztalható
népességnövekedés 1990-2011 között, e települések össznövekménye 562.817 fő volt. A
növekmény zöme a gyorsan növekvő településekre jut, s a szuburbanizáció kitüntetett szerepét
az is jelzi, hogy az össznövekmény 53%-a Budapest, 33,5%-a pedig a vidéki nagyvárosok
szuburbán térségeire jut. Bármely más okból növekvő települések összesen is csak a
népességnövekmény 13-14%-át adják (5. táblázat). Az egyéb, gyorsan növő települések
népességnövekményének legnagyobb részét a roma és szegény területek (17912 fő), az
idegenforgalmi terek (12735), valamint a Nyugat-Magyarországon lévő nem szuburbán
térségek (8923) adják.

Növekmény
Budapest szuburbia
296412
Vidéki városok szuburbiái 188333
Egyéb gyorsan növők
60495
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Település
473
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Átlagos
növekmény
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Növekmény
aránya (%)
52,7
33,5
10,7

25fő alatti növekedésűek 17577
2778
6
3,1
Összesen
562817
4506
125
5. táblázat. Az 1990-2011 között növekvő népességű településrészek néhány adata. Forrás:
KSH adatai alapján saját számítás.
A település(részek) közigazgatási jogállását tekintve a szuburbán jellegű
népességnövekedés 2/3-a jut a nagyváros környéki falvak, kisvárosok központi belterületeire,
a nagyvárosok egyéb belterületei, külterületei, valamint a szomszédos települések egyéb
belterületei és külterületei is 7-9%-át adják a szuburbán népességnövekménynek. Ugyanakkor
jelentős eltérést tapasztalhatunk a Budapest környéki és a vidéki nagyvárosaink közelében lévő
szuburbán terek esetében. Budapest térségében a szuburbán népességnövekedés zöme (80%) a
települések központi belterületén csapódik le, a vidéki városoknál ez az arány csak 45%, a
városhatáron belül a szuburbán jellegű népességnövekedés 44%-a marad, nagyjából fele-fele
arányban egyéb belterületeken és külterületeken. Összességében a vidéki nagyvárosok
térségeiben a szuburbán jellegű népességnövekedés 26%-a egyéb belterületeken, 29%-a
külterületeken realizálódott 1990-2011 között (6. táblázat). Miközben a vidéki nagyvárosok
térségében a városkörnyéki növekvő népességű települések népességnövekménye jelentősen
visszaesett a 21. század első évtizedére az 1990-es évekhez képest, addig Budapest esetében
alig volt változás. A vidéki nagyvárosok térségében épp a két legnagyobb számban növekvő
településtípus, a városkörnyéki települések központi belterületei és a nagyvárosok egyéb
belterületei esetében volt a legnagyobb a visszaesés, a külterületre költözés ugyanakkor
mindenhol, minden viszonylatban erősödött(7. táblázat).
ÖsszMásKBT Saját EBT MásEBT Saját KT Más KT
növekmény (%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Szuburbia
484745
66,4
9,2
8,5
9,0
6,9
Budapest
296412
80,1
0,3
12,0
1,3
6,2
Vidék
188333
44,9
23,1
3,0
21,0
8,0
szuburbia
6. táblázat.
Az
1990-2011
között
növekvő
népességű
szuburbán
jellegű
településrészek
szuburbia
megoszlása közigazgatási jelleg szerint. (KBT: központi belterület, EBT: egyéb belterület, KT:
külterület) Forrás: KSH adatai alapján saját számítás.
Összesen MásKBT SajátEBT MásEBT SajátKT MásKT
Összesen
256592 182705 31800
11596
16588
13903
Vidék
111166 57825
30992
2650
13756
5943
Budapest
145426 124880 808
8946
2832
7960
Vidék (%) 43,3
31,6
97,5
22,9
82,9
42,7
Budapest
56,7
68,4
2,5
77,1
17,1
57,3
2001Összesen
228223 139353 12736
29473
27007
19654
(%)
Vidék
77237
26713
12532
2942
25885
9165
2011
Budapest
150986 112640 204
26531
1122
10489
Vidék (%) 33,8
19,2
98,4
10,0
95,8
46,6
Budapest
66,2
80,8
1,6
90,0
4,2
53,4
7. táblázat. Az (%)
1990-2011 között növekvő népességű szuburbán jellegű településrészek néhány
adata közigazgatási jelleg és évtizedek szerint. (KBT: központi belterület, EBT: egyéb
belterület, KT: külterület) Forrás: KSH adatai alapján saját számítás.
19902001

Az egyéb belterületek és külterületek adatait is figyelembe véve mintegy hatvan
városunk körül figyelhetők meg népesség-dekoncentrációs folyamatok, jóval több esetben,
mint ha csak a közigazgatásilag önálló településeket vizsgáljuk (4. ábra). A szuburbanizáció
léptéke ugyanakkor Budapest mellett a nagyobb városaink környékén jelentős csak, a többi
esetben néhány település(rész) pár száz fős növekedéséről beszélhetünk 1990-2011 között.
Miközben a dunántúli és az Észak-magyarországi városok esetében a központi belterületekre
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való kiköltözés a domináns, addig a központi nagyváros egyéb belterületeinek növekménye
Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged vagy Sopron esetében
meghatározó, a saját külterületekre való kiköltözés pedig Debrecen, Kecskemét, Nyíregyháza
(tanyák, kiskertek), Miskolc (kiskertek), Zalaegerszeg és Kaposvár (szőlőhegyek) környékén
fontos (8. táblázat).
A nem központi belterületre irányuló szuburbanizáció jelentőségét az is mutatja, hogy
a vidéki nagyvárosaink körül legnagyobb mértékben népességüket növelő települések között
több a nem önálló, mint az önálló, a lista élén egyéb belterületek (Józsa, Ménfőcsanak, Oros,
Miskolctapolca, Nyírszőlős) és külterületek is (Biczó István kert, Sámsonikert, Bayk András
kert) szerepelnek (9. táblázat).

4. ábra. A szuburbán jellegű teleülések népességnövekménye 1990-2011 között az egyes középés nagyvárosok körül. Forrás: KSH adatai alapján saját számítás
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11,1
0,0
1,5
0,0
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40,2
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2596
4,5
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3,1
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0,0
Eger
2268
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0,0
0,0
4,4
0,0
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2162
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1,3
30,7
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3,5
1,4
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8. táblázat. Az 1990-2011 között növekvő népességű szuburbán jellegű településrészek néhány
adata városkörnyékek szerint. (KBT: központi belterület, EBT: egyéb belterület, KT: külterület)
Forrás: KSH adatai alapján saját számítás.
Nr Település
Település2
Jogállás
NV199-2011 Város
1 Debrecen
Józsa
Egyéb belterület
3 651
Debrecen
2 Debrecen
Biczó István-kert Külterület
3 437
Debrecen
3 Győr
Ménfőcsanak
Egyéb belterület
2 898
Győr
4 Kozármisleny Központi belterület Központi belterület
2 868
Pécs
5 Nyíregyháza Oros
Egyéb belterület
2 733
Nyíregyháza
6 Miskolc
Miskolctapolca
Egyéb belterület
2 628
Miskolc
7 Hajdúsámson Sámsonikert
Külterület
2 627
Debrecen
8 Győrújbarát
Központi belterület Központi belterület
2 549
Győr
9 Debrecen
Bayk András-kert Külterület
2 396
Debrecen
10 Nyíregyháza Nyírszőlős
Egyéb belterület
2 222
Nyíregyháza
11 Hajdúsámson Központi belterület Központi belterület
2 009
Debrecen
12 Bocskaikert
Központi belterület Központi belterület
1 688
Debrecen
13 Hajmáskér
Központi belterület Központi belterület
1 654
Veszprém
14 Nyíregyháza Sóstóhegy
Egyéb belterület
1 637
Nyíregyháza
15 Miskolc
Lyukóvölgy
Külterület
1 570
Miskolc
9. táblázat. A leggyorsabban növekvő vidéki település(rész)ek népességnövekménye 1990-2011
között.(NV: népességszám-változás) Forrás: KSH adatai alapján saját számítás.
A szuburbanizáció erősségét és trendjeit tekintve a hazai közép-és nagyvárosok számos
típusba oszthatók. Az 1990-es és a 2000-es évek városkörnyéki népességszám változásait
vizsgálva végig erős, egyenletes szuburbanizáció Budapest, Debrecen, Kecskemét, Pécs,
Székesfehérvár és Zalaegerszeg környékén tapasztalható. Végig erős, de a második évtizedre
még tovább erősödő szuburbanizáció Győr és Keszthely környékén volt. Ugyanakkor végig
erős, de gyengülő szuburbanizációt tapasztalhatunk Miskolc, Nyíregyháza és Szeged
térségében. Még nagyobb a gyengülés, így korábban erős, majd közepesremérséklődő
szuburbanizáció figyelhető meg Sopron, Veszprém és Dunaújváros esetében.
Végig közepes, egyenletes mértékű szuburbanizáció volt Szombathely,
Mosonmagyaróvár, Siófok, Tatabánya, Esztergomés Hódmezővásárhely zónájában, végig
közepes, de gyengülő szuburbanizáció pedig Nagykanizsa, Kaposvár és Eger térségében.
Gyenge, majd közepesre erősödő szuburbanizációvolt ugyanakkor Komárom, Nagykőrös és
Jászberény esetében, mindhárom esetben valamely egyéb belterület vagy külterületek
növekménye határozza meg a folyamatokat.
Közepes, majd jelentős mértékben,
gyengérevisszaeső szuburbanizációt tapasztalhatunk Szekszárd, Dombóvár, Tata, Cegléd,
Kiskunhalas, Kazincbarcika és Tiszaújváros vidékén, sőt az 1990-es években még közepes
szuburbanizáció Békéscsaba és Szolnok térségében meg is szűnt a 2000-es évekre, a szuburbán
zónájuk egészét tekintve.
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Bajtalan Hunor3
FORMA VS. FUNKCIONALITÁS: A TERÜLETI-KÖZIGAZGATÁSI
ÁTSZERVEZÉS DILEMMÁI ROMÁNIÁBAN

BEVEZETÉS
Az elmúlt két évtizedben a régiók szerepköre Európa-szerte fölértékelődött. Fogalmak,
mint regionalizmus, regionalizáció, decentralizáció, dekoncentráció, lokalizmus, devolúció,
szubszidiaritás, többszintű kormányzás vagy éppen “Nagy Társadalom”4 a politikai programok
gyakori hívószavaivá, a társadalmi, tudományos diskurzus visszatérő elemeivé váltak. Nem
véletlenül, hiszen a széleskörű tematizálás hátterében olyan jelenségek húzódnak meg, melyek
alapjaiban szervezik újjá társadalmaink térbeli szerveződését, a nemzetközi interakciók
kapcsolati hálóját. A 21. század beköszöntével ugyanis a határok lebomlásával jellemezhető
globalizáció, az információs társadalom megjelenése, a klímaváltozás, bolygónk túlnépesedése,
egyáltalán a „földrajzi tér beszűkülése” oly mértékű kihívásokkal állítja szembe korunk
társadalmait, melyek alapjaiban szervezik újjá a földrajzi teret (Allen et al., 1998; Massey,
2006; Agnew és Duncan szerk., 2011). Loughlin et al. (2010) valamint Keating (1998)
értelmezésében ilyen körülmények között egyáltalán nem meglepő, hogy az elmúlt két
évszázadban konszolidálódott állami, nemzetállami keretjelentős átalakulásban van. Egyrészről
ugyanis azt láthatjuk, hogy a globális verseny, az egyre inkább növekvő társadalmi-gazdasági
nyomás az egyes államok közti valamikori történelmi ellentétek felszámolásával olyan
országok fölötti regionális társulások, politikai uniók létrejöttét eredményezi, melyek a közös
cél, a közös erő elvén sokkal hatékonyabban lépnek fel az érdekérvényesítés, a globális
kihívások tekintetében. Másrészről azonban ugyanezen folyamattal párhuzamosan az állami
szint alatti egységek is egyrehallatják hangjukat, melyek a szubszidiaritás, a közigazgatási
decentralizáció, a helyi, közösségi autonómia elvei révén próbálják újjáértelmezni szerepüket
Európa változó földrajzai közepette (Wagstaff, 1999; Pálné Kovács, 2008; Keating, 2009).
Ilyen körülmények között az Európa-szerte megnyilvánuló régióépítési folyamat új
értelmet kap, különösen a 2007‒2008-as gazdasági világválságra adott kormányzati válaszok
tükrében, melyek az évtizedekig mellőzött strukturális reformok közepette a problémák ad-hoc
megoldását a szigorú megszorító intézkedések, a túlköltekező állam helyett, a visszafogottabb,
a karcsúbb és cselekvőképesebb államigazgatás megteremtésében látták és részben látják mind
a mai napig (Hooghe és Marks, 2003; Bache és Flinders szerk., 2005; Crawshaw, 2013;
Goodwin, 2013). Ennek következtében nem véletlen tehát, hogy a hatékonyság, a rugalmasság,
valamint a méretgazdaságosság kardinális kérdéssé vált napjaink államszervezési reformjai
közepette és ez alól az Európai Unió sem kivétel ahol a jó, több szinten kialakított hatékony
kormányzás visszatérő célkitűzéssé válik valamennyi európai dokumentumban (CoR, RESOLV-012, 2014; Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, 2014; Pálné
Kovács, 2014).Ugyanakkor azt mindenképpen fontos kiemelni, hogy Európa-szerte nem egy
egységes folyamatot láthatunk, hiszen valamennyi ország, társadalom sajátos problémákkal
küzd, egyedi térszerkezettel rendelkezik, ilyen értelemben nem véletlen, hogy az
államszervezés, egyáltalán a területi-közigazgatási mezoszint újjáértelmeződése eltérő fejlődési
PhD. hallgató, Babeș‒Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar, Magyar Földrajzi Intézet, Kolozsvár, E-mail:
bajtalan.hunor@gmail.com
4
A “Nagy Társadalom” avagy “Big Society” a David Cameron vezette 2010-ben beiktatott Konzervatív‒
Demokrata Liberális Brit kormánykoalíció programja, melynek fő célkitűzése jelentős központi kormányzati
szerepkörök átruházása a helyi lakosokra, közösségekre alapvetően az új lokalizmus, a kormányzati
decentralizáció elvén (English Localism Act, 2011).
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pályákat ír le (Loughlin és Peters, 1997; Arribas, 2012). Míg az Egyesült Királyságban (English
Localism Act, 2011; Allmendinger és Haughton, 2012; Quinn, 2014) valamint a Skandináv
államokban a régiók eltűnéséről, lokalizmusról, devolúcióról, egyre fokozottabb
decentralizációról hallunk, addig Olaszország vagy Spanyolország esetében a régiók
megerősödéséről, Közép-Kelet-Európa országaiban pedig a régiók megjelenéséről,
újjáértelmezéséről szólnak a legújabb fejlemények (Keating és Hughes, 2003; Pálné Kovács,
2008; Scott et al., 2009; Schmidt, 2010; Loughlin et al., 2010; Bajtalan, 2013)
Jelen tanulmány tehát ebből a fenti tág kérdéskörből indít és célja áttekinteni a régiók
kérdéskörét Romániában, különös figyelmet szentelve a volt kormánykoalíció, a Szocálliberális
Unió (USL) azon elszántságának, hogy 2013-at az átfogó decentralizáció, a regionalizáció
évévé tegye. Ennek megfelelően a tanulmány a romániai regionalizáció kérdésének
tematizálásával indít, feltárva a rendszerváltást követő társadalmi, politikai diskurzus főbb
aspektusait, az eddig megjelent tervezeteket, politikai programokat. Ugyanakkor túllépve a
regionalizációs folyamatok helyzetelemzésén, a tanulmány célja, hogy megpróbálja
perspektívába helyezni, felvázolni a régiók jövőbeli szerepét Romániában.
REGIONALIZÁLÁSI DISKURZUSOK ÉS TERVEZETEK AZ EU-S CSATLAKOZÁST MEGELŐZŐ
IDŐSZAKBAN








A területi-közigazgatási átszervezés kérdése az 1989-es rendszerváltást követően egy
fokozatosan visszatérő, napirendre kerülő kérdéssé vált és ez nem csak Romániára, hanem az
egész közép-kelet-európai térségre (továbbá KKE) igaz. Tatur (2004) értelmezésében négy
olyan katalizáló tényezőt emelhetünk ki, amelyek nagymértékben meghatározták és
meghatározzák mind a mai napig a területi-közigazgatási folyamatokat a KKE térségben:
A szocialista tervgazdaság összeomlása megnyitotta a KKE térséget a globális folyamatok előtt,
mely mély strukturális válságot, elhúzódó teljes társadalmi-gazdasági újjászerveződést
eredményezett.
A globális nyitás eredményeképpen a tervgazdaság keretei között elfojtott társadalmi-gazdasági
diszparitások újból felszínre kerültek. A tervgazdaság perifériái, különösen a határövezetek az
újjáéledő nemzetközi kereskedelem következtében a világgazdaság helyi ablakaiként,
revitalizálódó centrumokként érvényesültek. A tervgazdaság magövezeteként szolgáló ipari
centrumövezetek leépülése új perifériákat, válsággócokat eredményezett. A rendszerváltást
követően tehát a tervgazdaságról a piacgazdaságra való áttérés következtében a teljes földrajzi
térszerkezet újjástrukturálódásának lehettünk szemtanúi.
A politikai liberalizáció, a demokrácia megjelenése a rég elfojtott önrendelkezési törekvések, a
regionális identitástudatok fölerősödését, az alulról-fölfele (bottom-up) irányuló
kezdeményezések térnyerését, összességében véve a mezoszint újjáértelmeződését
eredményezi.
Az európai integrációs folyamat következtében a KKE térségben is meghonosodó „páneurópai
regionális eszme”, a „régiók Európájának gondolata” valamint a csatlakozási
követelményeknek való megfelelés kényszere nagymértében motiválta és egyben legitimálta a
„régióépítési” törekvéseket.
Ezen folyamatok hatására az egyes térfogalmak a társadalmi-politikai diskurzus gyakori
elemeivé váltak, mondhatni divat lett régiókról, regionalizációról, decentralizációról, mint a 21.
századi fejlődés, a Nyugathoz való tartozás elengedhetetlen feltételeiről beszélni (Bajtalan,
2013). A régiók szerepe tehát csakhamar összekapcsolódott az államigazgatás
modernizációjának kérdésével, ám ellentétben a Nyugaton intézményesülő mezoszinttel, mely
egy alulról-fölfele (bottom-up) kibontakozó folyamatként értelmezhető, a KKE térségben a
régiók megjelenése ‒ és ez különösen igaz Romániára ‒ a központi államigazgatás
modernizálódási kényszerének, tehát egy fentről-lefele (top-bottom) kibontakozó folyamat
eredménye (Sharpe, 1993; Pálné Kovács, 2008).
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Az 1989-es rendszerváltást követően a területi-közigazgatási rendszer átalakítására
irányuló első kezdeményezések a szocializmus sérelmeinek általános helyreállítására irányuló
mozgalmak megjelenéséhez köthetőek. Ezek közé sorolandó az Önkényesen Felszámolt
Megyék Újjászületésének Mozgalma (Liga Județelor Abuziv Desființate) is, mely Románia
tradicionális, a szocialista elit által önkényesen felszámolt, a két világháború közötti
megyerendszerének visszaállításáért szállt síkra. A Liga által a Román Parlamenthez benyújtott
törvénytervezet (257 sz. törvénytervezet, 1992) értelmében a jelenlegi megyerendszer
átszervezésével növelni szerették volna a megyék számát 41-ről 55-re. Noha maga a mozgalom
később politikai párttá (Partidul Renașterii Județelor Abuziv Desființate) is szerveződött, sőt
még kormányzati képviselethez is jutott az 1996-os parlamenti választások alkalmával, ennek
ellenére azonban nem sikerült jelentős politikai támogatottságot szereznie egy átfogó területiközigazgatási reformfolyamathoz. A két világháború közötti megyerendszer örökségének a
közösségi tudatban lévő hiánya, ehhez köthetően pedig az 1968-ban bevezetett megyerendszer
kellő társadalmi beágyazódása valamint a társadalmi-gazdasági átmenet nehézségei voltak azok
a tényezők, melyek alapvetően meggátolták, hogy jelentős társadalmi támogatottságot
szerezzen egy esetleges területi-közigazgatási reformfolyamat (Iordan és Alexandrescu, 1996;
Iordan, 2003; Săgeată, 2013).
Az 1990-es évek regionalizálási diskurzusának talán egyik legérdekesebb állomásaként
értékelhető, az 1998-ban Sabin Gherman, kolozsvári újságíró által földobott erdélyi autonómia
kérdése. A kolozsvári újságíró „Elegem van Romániából, Erdélyemet akarom” című
pamfletszerű kiáltványával hadat üzent a szavaival élve „hipercentralizált” Román
államigazgatásnak, mely noha a „francia állam modelljét követi, mégis franciábbá vált, mint a
francia”. (Grúber, 1999)Gherman provokatív nyelvezetével az egyik legérzékenyebb pontján
érintette a közvéleményt, hiszen kihangsúlyozta az ország térszerkezetében rejlő, napjainkban
is fellelhető jelentős társadalmi-gazdasági diszparitásokat, kulturális törésvonalakat,
ugyanakkor a történelmi régiók mentén létrehozott területi-közigazgatási autonómia
igénylésével gyökeresen szembefordult a valójában heterogén államszerkezet erős centralista
hagyományaival, az egységes nemzetállam ideáljával.Nem meglepő módon a közvélemény
heves elutasítással reagált a kolozsvári újságíró kiáltványára, sőt mi több a média és a politikum
szenzációhajhász módon, elsősorban tőkekovácsolás céljából a nemzet egysége elleni
támadásról, hazaárulásról számolt be, egyesek egyenesen az államelnök, a Legfelsőbb Védelmi
Tanács beavatkozását kérték vagy éppen hazaárulás elleni perrel fenyegetőztek.Az elutasító
már-már hisztérikus reakciók hátterében a román elit jelentős részének az a meggyőződése ált,
hogy a Gherman-féle mozgalom csupán a jéghegy csúcsát jelképezi olyan alulról-fölfele
irányuló kezdeményezések sorában, melyek a részben elfojtott centrifugális erők
fokozódásához, a nehezen konszolidált államszerkezet széthullásáhozvezethetnek. Minden
hiányossága ellenére azonban a kolozsvári újságíró által megfogalmazott észrevételek, noha
sokkszerűen hatottak a romániai köztudatban, mégis újító jellegűnek tekinthetőek, hiszen a
rendszerváltást követően először tevődött fel hangsúlyosan a területi-közigazgatási átszervezés,
egyáltalán az államigazgatás modernizációjának a kérdése. Sajnálatos azonban, hogy a reakciók
a hazafias érzelmek hevében elsiklottak az olyan romániai viszonylatban újítónak hangzó elvek
fölött, mint szubszidiaritás, fiskális föderalizmus vagy éppen decentralizáció (Gherman, 1998;
Szőcs, 2000).
A rendszerváltást követő kezdeti alulról-fölfele irányuló kezdeményezések mellett,
azonban a területi-közigazgatási mezoszint megteremtésének, a régiók szükségességének
tematizálásában a legnagyobb szerep mégis a fentről-lefele kibontakozó folyamatoknak jutott.
A diskurzus legjelentősebb katalizátoraként maga az európai integrációs folyamat jelölhető
meg, mely a páneurópai regionális eszme térhódításával, a közösségi jogharmonizáció
kényszerével nagymértékben motiválta és egyben legitimálta a „régióépítési” törekvéseket.
Ennek megfelelően az európai csatlakozás küszöbén álló Románia számára tehát a régiók
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kérdése szorosan összekapcsolódott az államigazgatás modernizációjával, a csatlakozási
követelményeknek való megfelelés kényszerével és legfőképpen Európai Uniós támogatások
lehívásához szükséges infrastrukturális háttér megteremtésével. Ezen külső hatások, valamint
a centralista államszerkezet, a történelmi múlt örökségének fentebb is említett belső feszültsége
közepette az EU-s csatlakozás előfeltételeként 1998-ban létrehozott fejlesztési régiók nem egy
valódi területi-közigazgatási decentralizációt, regionalizálást képeznek, hanem sokkal inkább a
feltételeknek való megfelelés jegyében születtek (Bajtalan, 2013). A harmonikus
területfejlesztés érdekében, a területi diszparitások valamint a társadalmi-gazdasági
különbségek csökkentéséért létrehozott nyolc fejlesztési régió a nyugati gyakorlattól eltérően
nem képez önálló területi-közigazgatási egységet, hanem alapvetően az országban felmerülő
területi problémák megoldására, a regionális politika és területfejlesztés célkitűzéseire hivatott
keretet biztosítani. Ebben a megközelítésben a romániai fejlesztési régiók az európai
regionalizációs modellektől eltérően jogi személyiség nélküli, alacsony döntéshozatali
hatalommal és szerény erőforrásokkal rendelkező tervezési-statisztikai egységek, melyek az
Európai Unió statisztikai rendszerében a NUTS II-es szintnek felelnek meg. Habár a fejlesztési
régiók létrejöttekor kiinduló szempont volt a lakosságszám, a területi kiterjedés, a kulturális
identitás, valamint a funkcionális kapcsolatok figyelembevétele, mégis azonban elég csupán
egy pillantást vetni a fejlesztési régiókat ábrázoló térképre (1. ábra) és nyilvánvaló válik, hogy
a kiinduló szempontok aligha érvényesültek (Carta Verde, 1997; Benedek, 2006, 2009; Sandu,
2011; Kurkó, 2011; Ianoș és Pascariu, 2012; Török, 2013).
A fenti folyamatokkal párhuzamosan mintegy negyedik jelentős katalizáló hatásként az
erdélyi magyarság, különösen a Székelység egyre inkább erősödő önrendelkezési törekvése
nevezhető meg, mely a térség sajátos etnikai, kulturális helyzetéből kiindulva igényli
Székelyföld területi-közigazgatási, kulturális autonómiáját. Ennek érdekében, általánosságban
pedig a többségi-kisebbségi társadalom viszonyának rendezésére, a személyi elvű jogok
közjogi kiterjesztésére 1989-2006 között 15 olyan törvénytervezet készült, amely az etnikai
vonatkozású autonómia megoldások intézményesítéséről általánosan vagy konkrétan
rendelkezik (Bakk, 2004; Bognár, 2006). A legújabb tervezetet a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) jelentette meg 2014. szeptember 18-án, mely a dél-tiroli autonómiára
alapozva széleskörű területi-közigazgatási jogkörökkel, bizonyos fokú gazdasági autonómiával
ruházná fel Székelyföldet, melyet valamennyi eddigi tervezethez hasonlóan a jelenlegi Maros,
Hargita és Kovászna megyék társulásából lát kivitelezhetőnek. Nyilvánvalóan Székelyföld
történelmi, etnikai és nem utolsó sorban kulturális helyzetéből adódóan mindenképpen egyedi
téregységként ékelődik Románia térszerkezetébe, ahol valós igény mutatkozik az
önrendelkezésre. Mégis azonban a történelmi múlt valós vagy valótlan sérelmei, a kétoldalú,
objektív kommunikáció hiánya, a román elit egy részének azon meggyőződése, hogy a
székelyföldi autonómia az esetleges függetlenségi törekvések előszobája, Románia
Skóciájának vagy éppen Katalóniájának kialakulását eredményezheti mindenképpen jelentős
akadályokat gördít bármiféle kezdeményezés irányába.
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1. ábra. A romániai fejlesztési régiók. Forrás: A romániai regionális fejlesztésről szóló 151 sz.
törvény, 1998; ESRI HDR 100 alapján saját szerkesztés
A „SZUPERMEGYÉK” KORSZAKA: REGIONALIZÁLÁSI DISKURZUSOK ÉS PROJEKTEK AZ EU-S
CSATLAKOZÁST KÖVETŐ IDŐSZAKBAN

A területi-közigazgatási rendszer átszervezésének kérdése, Románia EU-s csatlakozását
követően csakhamar újból terítékre került, ezúttal azonban sokkal pragmatikusabb okok
húzódtak meg a széleskörű tematizálás hátterében. A 2007‒2008-as gazdasági világválság,
valamint az azt követően kibontakozó európai adósságválság ugyanis súlyosan érintette az
ország gazdaságát, melynek következtében a 2009-ben regisztrált GDP mintegy 7%-al mutatott
kevesebbet az egy évvel azelőtt jegyzett értékekhez képest. Ilyen körülmények között
nyilvánvalóvá vált, hogy a túlköltekező és túlméretezett államigazgatás már nem fenntartható,
ezért a kormány az európai válságkezelési trendeknek megfelelően szigorú megszorító
intézkedésekhez folyamodott, melynek következtében a közalkalmazottak fizetését, mintegy
25%-al csökkentették, az ÁFA értékét pedig 19%-ról 24%-ra emelték (Zaman és Georgescu,
2009; Stoiciu, 2012).
Traian Băsescu román államfő helyzetelemzése „kövér embernek” titulálta a túlzottan
centralizált, túlköltekező és túlméretezett államigazgatást, mely értelmezésében jelentős
átszervezésre, „fogyókúrára” szorult (Vanghele, 2010; Zachmann és Boghiceanu, 2013). Ezen
átszervezési, modernizálási törekvések közé sorolható az államfő és a kormányzó Demokrata
Liberális Párt (PDL) által 2011-ben földobott regionalizálási diskurzus is. A kormánypárt által
nyilatkozati szinten felvállalt elképzelés értelmében a jelenlegi fejlesztési régiókat területiközigazgatási jogkörökkel ruházták volna fel, ugyanakkor az 1968-ban bevezetett
megyerendszer teljes felszámolását is kilátásba helyezték. Ezt a folyamatot a sajtó a
„szupermegyék”, „megamegyék” címkéjével illette és sajnálatos módon a társadalmi-politikai
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diskurzus egy reális, konstruktív vita helyett leginkább a felszínen, politikai nyilatkozati szinten
katalizálódott. A vita felszínes jellegéhez ugyanakkor maga a közvélemény is asszisztált, mely
sokkal inkább volt érdekelt abban, hogy hol lesznek az új „szupermegyék” határai, esetleges
fővárosai, minthogy a leendő területi egységek egyáltalán milyen jogkörökkel fognak
rendelkezni. Azaz, ahogyan az a későbbi regionalizációs diskurzusok esetében is igaz lesz,
alapvetően a formai jellegre helyeződik a hangsúly, kevésbé a leendő területi egységek
funkcionalitására, azok szerepére, leendő jogköreire. Ezt a folyamatot találóan a romániai
regionalizációs diskurzus 2F, Forma vs. Funkcionalitás dilemmájának is nevezhetnénk
(Bajtalan, 2014). A konkrét tervezetek, hatástanulmányok hiányában egyáltalán nem meglepő,
hogy a területi-közigazgatási átszervezés kérdése amilyen gyorsan dominálni kezdte a
közvéleményt, olyan hamar el is tűnt a napirendről.
A tematizálás hátterében rejlő tényezők kapcsán azt azonban mindenképpen meg kell
említeni, hogy tekintettel az európai kohéziós politika felemás romániai tapasztalataira, az EUs pénzalapok alacsony abszorpciós rátájára, egyáltalán nem meglepő, hogy a kormány kiemelt
kérdésként kezelte a túlzottan centralizált államigazgatás megreformálást, különösen ha
figyelembe vesszük, hogy a válság következtében bevezetett szigorú megszorító intézkedések
közepette Románia tulajdonképpen vissza nem térítendő támogatások jelentős részéről maradt
el. Ugyanakkor az sem mellőzendő, hogy a megszorító intézkedések okozta elégedetlenségi
hullám következtében egyértelművé vált, hogy a Demokrata Liberális Párt a közelgő parlamenti
választások alkalmával már nem lesz képes hatalmi pozícióját megtartani. Ezért egy utolsó
próbálkozás keretében remélte, hogy egy átfogó területi-közigazgatási reform kivitelezésével,
új kulcspozíciókhoz juthat, további politikai tőkét kovácsolhat, megőrizve viszonylagos
hatalmát a területi elitek keretében.
A politikum ugyanakkor nem zárkózott el a kérdés etnikai síkra terelésétől sem, a
reformfolyamat kudarcát pedig a kormánypárt kisebbik koalíciós partnerének, az RMDSZ-nek
kompromisszum képtelenségével próbálta legitimálni. Holott nyilvánvaló volt, hogy az
RMDSZ tekintettel a székelyföldi önrendelkezési folyamatokra‒ és figyelembe véve a
szövetség eddig megjelent tervezeteit (2009/L432 törvénytervezet) ‒ elutasít bárminemű
kezdeményezést, mely a székelyföldi tömbmagyarságot egy esetleges területi-közigazgatási
átszervezés esetén nem egy önálló Székelyföld régióban látja, hanem megosztja új, sokkal
heterogénebb mezoszintű struktúrák keretében.
Az etnikai diskurzustól sajnálatos módon az ellenzék sem visszakozott, melynek eklatáns
példája a Mugurel Surupaceanu szociáldemokrata képviselő által ‒ egy blogbejegyezés
keretében ‒ 2011-ben megjelentetett tervezet, mely „Területi-közigazgatási átszervezés
Székelyföld nélkül” címszó alatt nem titkoltan a székelyföldi tömbmagyarság megosztását
vizionálja (2. ábra). Értelemszerűen a javaslat felszínessége, röpirat jellege elsősorban a
közvéleményt hivatott mozgósítani és kevésbé egy valós, tudományosan is megalapozott
koncepciót hivatott feltárni. Az elképzelt régióhatárok ugyanis szöges ellentétben állnak
alapvető természeti, kulturális, történelmi hagyományokkal, a gazdasági, funkcionális
kapcsolatok mellőzéséről nem is beszélve. (Surupaceanu, 2011).
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2. ábra. Mugurel Surupaceanu szociáldemokrata (PSD) képviselő javaslata Románia területiközigazgatási átszervezésére. Forrás: [www.surupaceanu.ro], letöltve 2014. szeptember 29-én.
„REGIONALIZÁCIÓ, DECENTRALIZÁCIÓ, FEJLŐDÉS”: A 2013-AS REFORMFOLYAMAT
A Demokrata Liberális Párt (PDL) félelme a 2012-es parlamenti választások alkalmával
beigazolódott, hiszen a legjelentősebb ellenzéki összefogást tömörítő Szociálliberális Unió
(USL), a válság okozta elégedetlenségi hullám következtében kétharmados többséget szerzett.
A választási kampány alkalmával az EU-s pénzalapok lehívásában mutatkozó stratégiai
kudarcokból kiindulva nem meglepő módon a teljes politikai spektrum kiemelt célkitűzésként
kezelte az államigazgatás modernizációját, a területi-közigazgatási mezoszint megteremtésének
kérdéskörét, és noha egyetértés mutatkozott egy átfogó reformfolyamat kivitelezésének
szükségességében, mégis az egyes elképzelések között jelentős ellentmondások mutatkoztak.
Ebben a tekintetben a legnagyobb feszültség a többségi valamint kisebbségi társadalom
viszonyában jelentkezett, hiszen míg a romániai magyar érdekképviseletek egy önálló
Székelyföld régió létrejötte mellett szálltak síkra, alapvetően a regionális identitástudatok, a
sokszínű, mozaikos államszerkezet kérdését feszegetve (MPP, 2009; EMNP, 2012, 2014;
RMDSZ, 2012), addig a többségi társadalom tollából született tervezetek elutasították az etnikai
alapú megközelítéseket a társadalmi-gazdasági kapcsolatokon nyugvó funkcionális régiók
javára (Surupaceanu, 2011; ARD, 2012; USL, 2012; PNL, 2013; PAS, 2013).
A Victor Ponta miniszterelnök vezette kabinet beiktatását követően az új kormány
„Regionalizáció, Decentralizáció, Fejlődés” címszavak alatt átfogó reformprogramot hirdetett
(Románia Kormánya, 2013a).A reformfolyamat társadalmi legitimálásának hátterében az a
felismerés szerepelt, hogy Románia jelentős társadalmi-gazdasági lemaradásban van az európai
magövezeti országokhoz képest, ennek megfelelően a közeljövőben jelentős kihívásokkal kell
szembenéznie, melyhez elengedhetetlen egy hatékonyabb, versenyképesebb államigazgatás
kiépítése a szubszidiaritás és decentralizáció elvén. Gyakran hangoztatott érvként jelentkezett
a jelenlegi fejlesztési régiók rendszerének viszonylagos kudarca, hiszen noha a társadalmigazdasági diszparitások csökkentését, egyáltalán az ország belső kohézióját hivatottak
erősíteni, mégsem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A területi diszparitások
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növekedtek, az erőforrások, területi-közigazgatási jogkörök hiányában pedig a fejlesztési
régiók nem voltak képesek nagyobb volumenű, a régió egészét érintő projektek kivitelezésére.
A legjelentősebb legitimációs érvet, azonban mégiscsak az Európai Unió szolgáltatta,
konkrétan az európai pénzalapok alacsony abszorpciós rátájának problémája, mely
tarthatatlanná vált, hiszen Románia vissza nem térítendő támogatások jelentős részétől esett el,
arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi rendszer fenntartásával a következő tervezési ciklus sem
tartogatott túl nagy reményeket. A válság okozta megszorító intézkedések következtében
jelentősen lefaragott állami beruházások kérdése szintén motiváló tényezőként hatott, hiszen a
frissen megválasztott kormánykoalíció politikai támogatottságának megőrzéséért új
erőforrásokhoz kellett folyamodjon, és ebben a tekintetben a vissza nem térítendő európai
támogatások kérdése jelentős mentőövnek bizonyult.
Ebből kiindulva a kormány egy év leforgása alatt, 2013-ban szerette volna életbe
léptetni az átfogó reformprogramot alapvetően a jelenlegi fejlesztési régiókra alapozva, olyan
körülmények között, amikor valamennyi, precedens értékkel bíró európai példa esetében közel
egy évtizedes folyamatról beszélhetünk, melyet az alulról-fölfele irányuló kezdeményezések, a
széleskörű társadalmi konzultáció alapozott meg (Keating‒Hughes, 2003; Schmidt, 2010;
Sbrescia, 2012;Swianiewicz, 2013; Szabó 2013). Sajnálatos módon a romániai reform azonban
a történelmi, centralista hagyományokból, politikai érdekekből eredően alapvetően egy fentrőllefele kibontakozó reformfolyamattá vált, amelyet a javaslatok és tervezetek zárt ajtók mögötti
kidolgozása, a felemás társadalmi konzultációk jellemeztek. Noha a kormány 2013
februárjában elfogadott egy memorandumot, továbbá fölállított két szakmai testületet
(Regionalizációs Konzultatív Tanács ‒ CONREG, Minisztériumközi Technikai Bizottság a
Regionalizációért‒Decentralizációért ‒ CTIRD) is a reformfolyamat lebonyolítására, a
hatástanulmányok előkészítésére, mégis a kitűzött célok érvényesültek a legkevésbé, melynek
értelmében a területi-közigazgatási átszervezés a szubszidiaritás, az egyenlőség valamint a
közvetlen állampolgári részvétel, a participatív demokrácia jegyében kell kibontakozzon. Habár
az akadémiai közeg és a civil társadalom képviselőiből álló Regionalizációs Konzultatív
Tanács, a CONREG hivatott kidolgozni a reformfolyamatot, mégis azonban a szakmai
bizottság által előterjesztett jelentés (CONREG, 2013a, 2013b), noha tudományos alapokra
épül, alapvetően a kormány elképzeléseit alátámasztó dokumentumnak tekinthető (Bajtalan,
2014).
Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a szerzők öt modellt vázolnak fel Románia
esetleges területi-közigazgatási átszervezésére (1. táblázat), ám alapvetően az első három
modell felületes elemzését követően csakhamar levonják a következtetést, hogy az „1998-ban
létrehozott fejlesztési régiók azok, melyek leginkább megfelelnek a „funkcionális egységek”
kritériumának, így ezeken nem indokolt változtatni.”(CONREG, 2013b; Szabó, 2014) Ennek
következtében nyilvánvalóvá vált tehát, hogy a kormánykoalíció, noha a felszínen nyitott volt
valamennyi javaslatra, burkoltan a jelenlegi fejlesztési régiók területi-közigazgatási
jogkörökkel való felruházását támogatatta. Felmerülhet a kérdés, hogy a kormány miért volt
hajlandó egy olyan elképzelést támogatni, amelyet 2011-ben még hevesen ellenzett. Ennek okát
alapvetően abban kereshetjük, hogy 2013 lévén Románia már elkezdte a felkészülést a 2014‒
2020-as európai tervezési időszakra, az egyes operatív programok és intézmények
akkreditációja már folyamatban volt, ugyanakkor az sem mellőzendő tényező, hogy a fejlesztési
régiók NUTS 2-es területi egységeknek felelnek meg, mely határainak módosítása jelentős
nehézségekbe ütközik. Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003, 1046/2012 sz.
rendeleteinek értelmében ugyanis a tagállamok NUTS beosztásának módosításához a Bizottság
jóváhagyása szükséges, ezt követően pedig a tagállamoknak biztosítaniuk kell a statisztikai
adatsorok idősorainak folytonosságát. Ilyen körülmények között érhető tehát, hogy a 2011-től
kibontakozó reformtervezetek miért voltak olyan eltökéltek a jelenlegi fejlesztési régiók
megtartására, hiszen ez a forgatókönyv járt a lehető legkevesebb költséggel, ugyanakkor
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adottak voltak az európai szinten is bejáratott intézményrendszerek. Az egész
reformfolyamatba már csak színes foltként ékelődik, hogy egy 2013 februárjában megjelent
bizottsági közlemény(Šemeta, 2014; Mihăilescu, 2014)értelmében Románia Állandó
Képviselete az Európai Unió mellett valamint az Országos Statisztikai Hivatal már jelezte, hogy
Románia nem fog semmilyen módosítást eszközölni a jelenlegi NUTS jegyzéken.
1. táblázat. A Regionalizációs Konzultatív Tanács (CONREG) által javasolt modellek Románia
területi-közigazgatási átszervezésére
Nagy régiók létrehozása, alapvetően többszempontú (multikriteriális) lehatárolás által.
Ez a modell a jelenlegi fejlesztési régiók megtartását, valamint területi-közigazgatási
jogkörökkel való felruházását javasolja
A történelmi-kulturális sajátosságokból kiindulva 8 nagy, homogén régió lehatárolása,
2
a jelenlegi történelmi régiók mentén
3 16 kis homogén régió lehatárolása
4 Nagy régiók létrehozása, az 1968-ban bevezetett megyerendszer megszüntetésével
A területi-közigazgatási rendszer teljes átszervezése, valamennyi szint ‒ legyen az
5
községi, megyei, vagy éppen regionális ‒ határainak módosításával
Forrás: CONREG, 2013b alapján a szerző szerkesztése
1

A fentiek fényében tehát a Liviu Dragnea Regionális Fejlesztési és Közigazgatásügyi
Miniszter vezette, az ország több pontját bejáró konzultációs folyamat, vagy ahogyan a sajtó
nevezte a „regionalizációs karaván” (Agerpress, 2013) sajátossága, hogy inkább informatív
kampánynak, semmint konzultációs folyamatnak tekinthető, hiszen a központi kormány nem
konkrét projektjét, tervezetét ismertette, hanem sokkal inkább általánosságban a regionalizáció
folyamatának szükségessége mellett érvelt, vázlatos elképzeléseket ismertetett. Találóan azt
mondhatnánk, hogy nem volt tehát vita, hiszen nem volt, min vitatkozni, a lakossági
konzultációs folyamat leginkább a központilag elképzelt tervezeteket hivatott legitimálni.
Mivel alapvetően egy ilyen átfogó területi-közigazgatási reform alkotmánymódosítást
igényelt volna, melyhez azonban nem volt meg a kellő lakossági támogatás, továbbá a 2012-es
parlamenti választás eredményének fényében a Szociálliberális kormánykoalícióból a
Szociáldemokrata Párt került volna valamennyi leendő régióban kulcspozíciókba, így
egyáltalán nem meglepő, hogy a kormánykoalíció a belső és területi feszültségek közepette
fokozatosan kihátrált a regionalizáció folyamata alól. Az alapvető célkitűzések egyes elemei
viszont egy átfogó decentralizációs törvénytervezet keretében láttak napvilágot, mely a megyék
szintjét erősítette volna a központi kormányzat rovására (Románia Kormánya, 2013b). A
politikai diskurzusban regionalizálás szerepét tehát fokozatosan felváltotta a decentralizáció, a
régiókról áttevődött a hangsúly a megyék szintjére. Az ellentmondásoktól nem mentes
törvénytervezet tehát a központi kormányzat kétségbeesett válaszaként jelentkezett a bukott
átfogó területi-közigazgatási reformfolyamatra. A nem megfelelő előkészítés, a hírtelen
elkövetett ad-hoc lépések sorozata közepette azonban egyáltalán nem meglepő, hogy a Román
Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek minősített decentralizációs törvénytervezet is
kudarcba fulladt (A Román Alkotmánybíróság 1. sz. határozata/2014. január 10, Bajtalan,
2014; Szabó, 2014).

KÖVETKEZTETÉSEK
Európa-szerte a mezoszintű földrajzi téregységek, a régiók kormányzati szerepének
térnyerését láthatjuk, sőt mi több a nemzetközi interakciók, a globalizáció, a határok
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lebomlásának fokozódásával az állami, nemzetállami keret folyamatos átalakulásban van,
mintegy alapjaiban szervezve újjá a földrajzi tér eddig bejáratott mechanizmusait. Ezt a
folyamatot még inkább erősítette a 2007‒2008-as gazdasági világválság, mely a túlköltekező,
túlzottan centralizált és túlméretezett államigazgatásokban a cselekvőképesség, a
méretgazdaságosság elvének megteremtésével jelentős strukturális változásokat
eredményezett. Ezen folyamatok alól sem Románia, sem a tágan értelmezett Közép-KeletEurópai térség nem képez kivételt.
Általánosságban véve kijelenthető, hogy a területi-közigazgatási átszervezés kérdésköre
térségünkben a politikai, társadalmi-gazdasági nyitás, a rendszerváltást követően, alapvetően
külső tényezők hatására tematizálódik. Románia tekintetében pedig különösen igaz az, hogy a
kezdeti, politikai támogatottságot alig szerző alulról-fölfele irányuló kezdeményezéseket
leszámítva, a területi-közigazgatási átszervezés, a régiók szükségességének kérdéskörét
mindezidáig egy fentről-lefele, a központból kibontakozó reformfolyamat katalizálta.Jelen
tanulmány a rendszerváltást követő regionalizálási diskurzusok és projektek elemzésével négy
olyan tényezőt emelt ki, mely nagymértékben meghatározta és egyben legitimálta Romániában
a régióépítési törekvéseket:
Közvetlenül a rendszerváltást követően a szocializmus általános sérelmeinek felszámolására
létrejött, alulról-fölfele kibontakozó mozgalmak → ide sorolandó az Önkényesen Felszámolt
Megyék Újjászületésének Mozgalma, mely Románia tradicionális, a két világháború közötti
megyerendszerének visszaállítását szorgalmazta;
Az 1990-es évek végén Sabin Gherman kolozsvári újságíró által indított mozgalom, mely
Erdély területi-közigazgatási autonómiájáért szált síkra;
Az erdélyi magyarság, különösen a Székelység máig tartó önrendelkezési törekvése;
Az európai integrációs folyamat, később pedig az EU kohéziós politikája, mely a „páneurópai
regionális eszme”, a követelményeknek való megfelelés kényszere, valamint a kohéziós
alapokhoz való hatékony hozzáférés közepette nagymértékben motiválta és motiválja mind a
mai napig az államigazgatás megreformálására irányuló törekvéseket.
Figyelembe véve a nemzetközi és európai trendeket, a többszintű (multi-level) és jó
kormányzás (good governance), a régiók szerepének fölértékelődését, borítékolható, hogy
Romániában a közeljövőben minden bizonnyal a területi-közigazgatási átszervezés újból
terítékre kerül. Ezt egyrészt legitimálja Románia sajátos térszerkezete, ahol a régiók nem
normatív-formális képződmények, hanem a földrajzi, történelmi örökségből eredően a
társadalom szerveződésének keretei, szimbolikus-informális szinten napjainkban is léteznek.
Másrészről pragmatikusabb okok, az európai kohéziós politika stratégiai kudarcai, az alacsony
abszorpciós ráta, az államszervezés hagyományaiból adódóan a túlméretezett, túlzottan
centralizált államigazgatás tarthatatlansága szintén nagymértékben motiválni és egyben
legitimálni fogják a további reformkísérleteket. Ebben a tekintetben minden hiányossága
ellenére mégis üdvözlendő volt a 2013-as reformfolyamat, hiszen a rendszerváltást követően
talán először széleskörű társadalmi, politikai tematizálást eredményezett.
A jövőre nézve tehát mindenképpen érdekes, hogy hogyan fog a területi-közigazgatási
átszervezés tematizálódni, továbbra is alapvetően külső tényezők fogják motiválni a
folyamatot, vagy valóban megjelennek azok a belső katalizáló tényezők, melyek elindítját
Romániát a modern, versenyképes államigazgatás megteremtésének útján. Ebben a tekintetben
pedig különösen érdekes, hogy az erdélyi magyarság és a Székelység, hogyan fogja érdekeit
pozícionálni, mennyire lesz nyitott a kompromisszumra, és ez fordítva is igaz, azaz a többségi
társadalom hogyan tudja majd elképzeléseit összeegyeztetni az alulról-fölfele irányuló
önrendelkezési törekvésekkel. Összességében véve azonban elmondható, hogy bárminemű
kezdeményezés csakis a társadalom széleskörű rétegeit magában foglaló konzultációval
lehetséges, mely során a fentről-lefele kibontakozó javaslatokon túl érvényre kell juttatni a
lentről-felfele kibontakozó önrendelkezés energiáit is.
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Balizs Dániel5
IDENTITÁSVIZSGÁLATOK A TÖRTÉNELMI VAS MEGYE VEGYES ETNIKUMÚ
TELEPÜLÉSEIN

BEVEZETÉS
Tanulmányomban egy kiválasztott, az etnikai arányok stabilitásával jellemezhető,
ugyanakkor
nemzetiségileg-nyelvileg
változatos
térség
közösségeinek
etnikai
önazonosságával, annak a vizsgált területen tapasztalható jellegzetes vonásaival foglalkozom.
Valljuk be, az identitás gyakran tisztán társadalomtudományi szempontból megközelített
témaköre kissé nehézkesen kapcsolható össze az alapvetően egzaktságra törekvő,
természettudományi eszközkészletet (is) használó geográfiával. Az identitás földrajzi vetülete
azonban korántsem merül ki annak egyszerű ábrázolásában, hogy adott területi egységekben
létező különféle csoportok hogyan definiálják magukat. Véleményem szerint a
társadalomföldrajz, és ezen belül az etnikai földrajz egyik fontos feladata, hogy az előbb
említett általános információn túl az identitáskonstrukciók különféle formáira, azok hátterére,
illetve az esetleges lokális vagy generális konfliktusokra fókuszáljon. Éppen az etnikai
csoportok identitásának sokszínűsége teszi az általam vizsgált térséget kutatásra alkalmas
mintaterületté.
A kiválasztott térség, a történelmi Vas megye a magyar államalapítástól egészen a 20.
század elejéig foglalta társadalmi és közigazgatási egységbe a Kárpát-medence legnyugatabbi
vidékeit. Térbeli keretei 900 éven át alig változtak, határai az első világháború előestéjén is
szinte pontosan ugyanott húzódtak, ahol a középkor korai századaiban. Területe 1910-ben
5.472 km2, népességszáma 435.000 fő volt, utóbbi szám az elmúlt két-három évtizedben 6-7%kal csökkent. 1920/1921 óta három különböző államalakulat (Ausztria, Magyarország,
Szlovénia [korábban Jugoszlávia]) osztozik rajta, egyúttal ugyanennyi nagy etnikai tömb
metszéspontjában található. Ezen kívül több más etnikumnak is otthont ad, ezek közül az
Ausztria és Magyarország határvidékén élő horvát közösség emelhető ki. Területén számos,
valamely
geográfiai
jellemvonás
(domborzat,
társadalomtörténeti
viszonyok,
településszerkezet stb.) szempontjából különleges vidék található. Nemzetiségi szempontból
hasonló változatosság jellemzi, ami különösen az országhatárok mentére, illetve az ausztriai
megyerész északi tájaira érvényes.
ETNIKAI ÉS DEMOGRÁFIAI HÁTTÉR
A honfoglalás utáni időszakban kialakult helyzet – mely a magyarság dominanciájával,
ugyanakkor a ritkán lakott nyugati térségekbe érkező németajkú népesség fokozatos
térnyerésével jellemezhető – a 16. század középső harmadának török pusztításai nyomán
változott lényegesen. Ettől az időszaktól öltött jelentős méretet a nyugati magyar lakosság
kicserélődése német, illetve a török uralom veszélye miatt migráló horvát népességre. Vörös K.
(1962) szerint a 17. század végén a nemzetiségek többé-kevésbé zárt településterületei között
még nem voltak éles válaszvonalak. Az 1696. évi adóösszeírás szerint 44 ezer főnyi tisztán
magyar, 28.500 fős tisztán német, 10 ezer főnyi tisztán szlovén és 5.000 fős tisztán horvát
községekben élő lakosság mellett 13.500 fő (a népesség 13%-a) vegyes népességű
településeken élt.
A nemzetiségek területi átrendeződésének üteme a 18. századra mérséklődött, bár
Gyémánt R. (2007) szerint a század második felében erőteljes német betelepedés történt,
5
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hasonló vélemény tükröződik Borovszky S. (1898) munkájában is, aki szerint „…a németek
beáramlása (…) a reformáció után is folytatódott”. Mindenesetre térszerkezeti vonatkozásban
a kiegyezésig (1867) érdemi változást nem észlelhettünk. Bár a tradicionális etnikai tömbök
lassú homogenizációja már előtte elkezdődött, igazán csak a kiegyezés teremtette meg a
magyarság térnyerésének feltételeit.
A magyarok aránya többi nemzetiségnél magasabb természetes szaporodásuk, arányaiban
csekélyebb mértékű kivándorlásuk és a kisebbségek főként városias közegben tapasztalható
asszimilációja hatására az 1880. évi 49%-ról 1910-re 56,9%-ra emelkedett. A szlovéneké
11,6% volt és maradt, eközben a beolvadásnak leginkább kitett németeké 34-ről 26,9%-ra, a
horvátoké 4,7%-ról 3,7%-ra zsugorodott. Az asszimiláció leginkább a német és (a részben
szintén németajkú) izraelita népességet érintette.
A két világháború között az elcsatolt területeken az addig magyarajkú tisztviselőréteg és
karhatalmi alakulatok kicserélődése nyomán jelentősen visszaesett a magyarok száma. A
második világháború alatt a zsidóság vesztesége a történelmi megyében 7.500-8.000 fő között
alakult, ebből körülbelül 6.000 fő jutott a jelenleg Magyarországhoz tartozó területre (Braham
2007). Az 1945 utáni német kitelepítés során a vizsgált terület magyarországi részéről 2.942 fő
távozott (Czibulka et al. 2004), a valós érték valószínűleg ennél kevéssel magasabb lehet. A
Jugoszláviához csatolt megyerészről a kitelepített és elűzött németek száma 2.000 fő körül
lehetett.

1. ábra: A vizsgált terület etnikai viszonyai 2001/2002-ben
Az önkéntes- és kényszermigrációk lezárulta után az 1950-es években a Vas megyei
kisebbségek lélekszáma mindhárom országban mélypontra zuhant. A bizalmatlanság és a
kisebbségi identitás vállalásától való félelem oldódása csak az 1960-as évektől indult meg, a
kisebbségek ekkortól induló lassú számbeli gyarapodását azonban demográfiai mutatóik
romlása, a hagyományos falusi társadalmi keretek felbomlása hamar megállította. Szintén
nagyban hozzájárultak a kisebbségek térvesztéséhez a hermetikusan lezárt határok és az ebből
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adódó hontalanság-érzés, ami számos esetben a többségi nemzet irányába történő nyelvi és
kulturális hasonulási szándékban manifesztálódott. A kelet-európai rendszerváltozás időszaka
(1989-1990) javított a helyzeten, ám a Kárpát-medence számos térségében lejátszódó „etnikai
reneszánsz” (a kisebbségek nemzettudatának erősödése, számuk hirtelen megnövekedése)
hatása csekélyebb a más régiókban tapasztaltnál (1. ábra).
A KETTŐS IDENTITÁSÚ NÉPESSÉG VIZSGÁLATA
Az identitás témakörének részletes ismertetése nem feladata a tanulmánynak, egyrészt
szétfeszítené annak kereteit, másfelől mivel az általam használt fogalmak mind a hazai, mind a
nemzetközi szakirodalomban kellő alapossággal kidolgozottak. Az önazonosság-értelmezések
általános, személyes és szociális, etnikai és nemzeti vonatkozású vizsgálata, meghatározása; a
kettős identitás fogalmának és típusainak definiálása megtalálható többek között Pataki F.
(1982), Gereben F. (1999), M. Kozár M. (2001), Bakó B. (2002), Bindorffer Gy. (2005), Szoták
Sz. (2005), illetve Tajfel, H. (1981), Geertz, C. (1994), Barth, F. (1996), Mařiková, H. (1996),
Haslinger, P. (2000), Homišinová (2008) és Ehala, M. (2012) munkáiban. A felsorolt
szakirodalmak egy részében konkrét esettanulmányokkal is találkozunk, nemegyszer az általam
vizsgált területre vonatkozóan.
A történelmi Vas megye kisebbségei körében az egynél több nemzeti-etnikai csoporthoz
tartozás vállalása és átélése igen gyakori jelenségnek számít. A Kárpát-medence több pontján
fedezhető fel olyan térség, ahol a népesség számottevő része etnikai identitását illetően
bizonytalan, magát két (esetleg több) népcsoporthoz tartozónak érzi. Ennek hátterében egyes
esetekben sajátos lokális tényezők állnak, melyek érvényesülése során a nemzetiségek közötti
határok történeti, demográfiai, vallási, migrációs vagy kulturális hatások eredményeként
elmosódnak. Külön ki kell emelnünk a vegyes házasságok nagy szerepét, melyekben nemcsak
a gyermekek, hanem akár a szülők is kettős identitásúak lehetnek. Több esetben (pl.
Szlovákiában a Léva–Nyitra–Érsekújvár háromszögben vagy Kassa környékén, Kárpátalja
délnyugati vidékén, illetve ezzel összefüggően a romániai Szatmárban) a magyarpárú kettős
identitású népesség az etnikai kontaktzónák területén él, a 20. század folyamán nemzetiségi
hovatartozását az aktuális politikai helyzetnek megfelelően változtatva (Kocsis et al. 2006,
Tátrai 2009, 2010). Esetükben határainkon túli magyar kisebbségekről van szó, viszont nem
feledkezhetünk meg a hazai, részben szintén magyar tudatú, ám kisebbségi származású
népességről sem. A magyarországi kisebbségi lakosság döntő hányadában az asszimilációs
folyamatok előrehaladott állapota miatt a saját kisebbségi önazonosság mellett a magyar
államhoz és magyar néphez való tartozás érzése hasonló erővel jut érvényre. Bár a hazai
kisebbségek identitásdimenziójának módosulásai több ponton hasonlítanak a határontúli többes
kötődésű népességéhez (migráció, vegyes házasságok jelentősége), eltéréseket is
felfedezhetünk. Magyarország jelenlegi területén a nem magyarajkú közösségek tudatát a több
évszázada megszakítás nélkül tartó kisebbségi lét határozza meg, melynek során az
állampolgári lojalitás, a befogadó nemzethez való tartozás érzése identitásuk fontos elemévé
vált (Bindorffer 2001); ugyanez a határontúli magyar származásúak esetében kevésbé
érvényesül. Ilyen jelentősebb számú kettős identitású népesség él a hagyományosan
többnemzetiségű magyarországi vidékeken (Sväbische Türkei, Budai-hg., Békés–Csanád,
nyugati határszél stb.) (Aschauer 1992, Bindorffer 2002, Homišinová 2008, Seewann 2000).
A történelmi Vas megyében e tények csak közvetetten érvényesek. A jelenlegi
határainkon belül élő vas megyei német, horvát és szlovén lakosság identitásformái
illeszkednek a többi hazai kisebbségéhez (mint ahogy a burgenlandi horvátoké is). Ellenben a
muravidéki és főként a felső-őrségi magyarság azonosságtudata a csekély létszám, a hatalmas
asszimilációs nyomás, az anyaországtól való hosszú elzártság és a magyar nyelv sokáig
alacsony presztízse miatt nagymértékben eltér más határontúli magyar közösségétől (Kocsis–
Wastl-Walter 1991, Kontra 2012, Szoták 2005).
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A kettős identitású népesség számát és arányát többféle etnikai földrajzi módszerrel
határozhatjuk meg, bár teljesen pontos eredményt feltehetően egyikkel sem kapunk. Azon
térségekben, ahol az egymás mellett élő etnikumok között határozott felekezeti törésvonal
húzódik (pl. moldvai csángók), érdemes a vallási és nyelvi adatok összevetésével „kiszűrni” a
többes kötődésűeket, illetve az asszimilálódott népességet (Tátrai 2010). Az ilyen jellegű
vizsgálat a Kárpát-medence több térségben alkalmazható lehet, a történelmi Vas megyében
viszont a nemzetiségi és felekezeti határvonalak csak a legritkább esetben esnek egybe (kivételt
jelent a felsőőri református magyarság), így más módszer használata szükséges.
A következő lehetőség a népszámlálási statisztikák vizsgálata. A többféle nemzetiséget
(vagy egyéb ismérvet, pl. anyanyelv) egyidejűleg megjelölő személyek számának, arányának
meghatározása, illetve ennek térbeli vonzatai fontos információkkal szolgálhatnak. Az elmúlt
évtizedek népszámlálásai során ugyan nemcsak Magyarországon volt megengedett több
nemzetiség megjelölése, ám megfelelően használható adatbázist csak az itthon publikált adatok
alapján tudunk összeállítani, ezért a vizsgálatot csak a történelmi Vas megye magyarországi
részére végeztem el. A számítás legkézenfekvőbb menete az lenne, ha a nemzetiséggel
kapcsolatos összes válasz és a teljes (települési vagy megyei) népesség különbözetével
számolnánk, és a kapott értéket viszonyítanánk a teljes népességhez. E módszer azonban
figyelmen hagyja, hogy hazánkban nem kötelező megadni népszámláláskor a nemzetiségi
hovatartozást. Ezt figyelembe véve, a számítás során a válaszadó népesség és a magyarok
számának különbözetét vontam ki az adott területi egységen élő kisebbség(ek) összlétszámából.
A módszer hibája, hogy nem veszi figyelembe a nem magyarpárú (pl. német-szlovén) kettős
identitásúakat; viszont ez a hiányosság a kapott eredményeket – mivel hazánkban a kettős
identitás előbbi formájára alig akad példa – csak elhanyagolható mértékben torzítja.
Nemzetiség alapján

A kettős
VálaszNépesidentitásúak
Település
adók
ségszám
min. aránya
magyar német szlovén horvát cigány egyéb
száma
(%)
284
73
54
0
1
1
369
318
25,7
Alsószölnök
304
3
231
0
0
1
364
344
53,6
Apátistvánfalva
355
4
0
0
90
1
364
359
25,0
Csehimindszent
362
6
0
0
43
0
381
369
11,0
Csönge
743
2
10
0
202
4
914
758
22,2
Csörötnek
227
11
1
195
0
3
459
414
5,0
Felsőcsatár
292
8
395
0
1
1
572
516
31,6
Felsőszölnök
128
11
0
109
0
0
190
138
57,9
Horvátlövő
85
0
75
0
0
1
105
161
57,1
Kétvölgy
353
4
0
290
0
1
469
420
48,6
Narda
42
0
28
0
0
4
61
54
32,8
Orfalu
281
140
1
3
0
9
364
318
31,9
Pornóapáti
325
27
3
0
16
0
414
328
10,4
Rönök
243
0
141
0
20
0
356
312
25,8
Szakonyfalu
448
6
0
782
0
3
987
928
31,5
Szentpéterfa
165
192
0
19
0
1
336
299
23,2
Vaskeresztes
1. táblázat: A kettős identitású népesség aránya néhány nemzetiségi településen a vizsgált
terület magyarországi részén
Ezek alapján területünk magyarországi részén 6.579 kettős identitású személy élt 2011ben, a válaszadók 3,1, a teljes népesség 2,6%-át alkotva. E több ezer fős népesség 29%-a
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tizenhat, jelentős kisebbségi közösségnek otthont adó településen él, a népesség jelentős
hányadát (többnyire 20-60%-át) alkotva (1. táblázat) 6 . Ez a „tömeg” már alkalmasnak
mutatkozik arra, hogy számottevő mértékben alakítsa és formálja a falvak mindennapi életét, a
falusi közösségek nyelvhasználatát, illetve az azonosságtudat e sajátos formájának generációk
közötti továbbörökítését. A kettős identitásúak aránya a nemzetiségi települések közül
érzékelhetően az asszimilációs nyomásnak kevésbé kitettekben a legmagasabb
(Apátistvánfalva, Kétvölgy, Narda). A városok csaknem mindegyikében 100 főt meghaladó
számú kettős kötődésű lakos él, ezek közül Szombathelyet (1600 fő), illetve a tradicionálisan
többnemzetiségű Szentgotthárdot (600 fő, szlovének) és Kőszeget (550 fő, németek, horvátok)
emelhetjük ki.
A harmadik lehetséges módszer szintén népszámlálási adatbázisra támaszkodik,
lényege az anyanyelvi és nemzetiségi adatok összevetése. Az ún. anyanyelv–nemzetiség
hányadost (ANH) szintén csak a magyarországi megyerész esetében alkalmaztam.
Magyarország esetében is csupán az utóbbi évtizedek adataival számolhatunk (a második
világháború előtt nem kérdeztek nemzetiségi adatokat, az 1941-es adatok pedig egyértelműen
használhatatlanok).
Anyanyelv-nemzetiség hányados (ANH)
Magyar
Német
Szlovén
Horvát
279 378
99,1
341,6
176,8
118,4
1980
269 839
100,0
137,8
133,7
110,6
1990
261 690
100,2
87,9
103,5
95,1
2001
249 949
102,0
54,9
80,1
71,7
2011
2. táblázat: Anyanyelv és nemzetiség viszonya a vizsgált terület magyarországi részén
(1980-2011)
Év

Népesség

Az anyanyelv-nemzetiségi viszony az egyes etnikai közösségek identitásának állapotával
(az asszimiláció fokával) áll összefüggésben, ezen kívül közvetetten a nemzetiségi tömb-,
perem- vagy szórványhelyzetről nyújt információkat. A két érték eltérése mindenképpen
bizonyos létszámú kettős kötődésű népességet takar. Az ANH többségi és kisebbségi
helyzetben eltérő hátteret és jövőképet vázol fel. Az anyanyelvi többlet többségi helyzetben
más csoportok adott nemzetiségbe történő nyelvi asszimilációjaként értelmezhető, kisebbségek
esetében viszont „jobbára az érintettek államnemzethez történt visszatérését nyugtázza” (Varga
2002), illetve a nyelvileg (még) nem, viszont különböző tényezők (történelmi okok,
diszkriminációtól való félelem stb.) miatt egyéb módon már asszimilálódni
szándékozó/kényszerülő kisebbségi lakosság jelentős számát jelzi. A nemzetiségi többlet
tulajdonképpen az előbbiek fordítottjaként értelmezhető; kisebbségi helyzetben a beolvadás
előrehaladott állapotát (nyelvvesztés), többségi helyzetben a nemzetiségi önbevallás
jelentőségének csökkenését mutatja.
A kárpát-medencei kisebbségeknél „tömbhelyzet” esetén (határaink mentén élő
magyarság nagy része, székelyföldi magyarok) többnyire anyanyelvi, szórványhelyzetben
nemzetiségi többletet tapasztalunk. Ez a vizsgált területen sincs másképp. A rendszerváltozás
előtti időszak légkörében (különösen a németek esetében) a kisebbségek jelentős anyanyelvi
többletét a „haza” (Magyarország) és a magyarság irányában mutatkozó lojalitás mellett az
identitás vállalásának kerülése okozta. Az időközben előrehaladottá vált nyelvi beolvadás
hatása 1989 után mutatkozott meg, a kialakuló jelentős nemzetiségi többlet oka a németek,
Noha dolgozatomban elsősorban a nemzeti kisebbségekkel foglalkozom, a táblázatban három cigánylakta település
is szerepel. Az országhatár menti nemzetiségi falvakkal szemben ezek a megye belső részein találhatóak.
6
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horvátok, szlovének esetében nem csupán az újra „reneszánszát” élő nemzetiségi tudat gyors
növekedése, hanem az anyanyelvi kötődés szintjének apadása is. A legfeltűnőbb ingadozást a
feltehetően legnagyobb demográfiai tartalékkal rendelkező német kisebbség mutatja, míg a
szlovének és a „legszabályosabb” hazai kisebbségként számon tartott horvátok (Szarka 2004,
Bottlik 2006) esetében sokáig a két érték viszonylagos egyensúlya volt tapasztalható. Az
asszimiláció fokozott érvényesülését nemcsak a kisebbségek alacsony ANH értéke, hanem a
magyarság időközben megjelenő anyanyelvi többlete egyaránt mutatja (2. táblázat).

•
•
•

INTERJÚEREDMÉNYEK
Általános tapasztalatok
A kutatás részeként lefolytatott terepi felmérések egyik módszere az interjúkészítés volt,
melynek alanyai a kiválasztott, kisebbségi jellegű településeket és az ott élő közösségeket jól
ismerő személyek (polgármester, lelkipásztor, kisebbségi szervezetek vezetői, oktatási és
igazgatási intézmények dolgozói stb.) voltak. A 30 félig strukturált interjú az etnicitás
fogalomkörén belül tárgyalt kérdések köré szerveződik, kiegészítve a mintatelepülések
általános demográfiai, etnikai és történelmi és társadalmi helyzetére vonatkozó kérdésekkel,
melyek a jelenlegi helyzetet és a múltban történt változásokat egyaránt feltárták, így a
folyamatok a maguk időbeli teljességében dokumentálhatóak.
Törekedtem rá, hogy a mintatelepülések a történelmi Vas megye összes jelenlegi
kisebbségi közösségét (ausztriai horvátok és magyarok, magyarországi horvátok, németek és
szlovének, illetve szlovéniai magyarok) reprezentálják. Összesen 12 településre látogattam el.
Jelen munkában az identitásra vonatkozó témakörök eredményeit ismertetem.
Maříková, H (1996) értelmezésében az etnikai és a nemzeti identitás eltérő bázissal
rendelkezik, a két fogalmat definiálni az egyes, identitást felépítő elemek csoportosításával
tudjuk. Az etnikai identitás származási háttérrel rendelkezik, alapvetően a nyelv és kulturális
hovatartozás határozza meg. A nemzeti identitásra ezzel szemben sokkal erőteljesebben hat az
a területi kötődés, mely komoly bázisául szolgálhat az állampolgári alapra épülő (politikai)
lojalitásnak. Az etnikai és nemzeti identitás vonatkozásában az interjúválaszokból
egyértelműen kiderül, hogy a vizsgált települések lakosságának azonosságtudata kettős, amely
egyfelől
kisebbségi
etnikai
identitás,
másfelől
többségi
nemzeti
identitás
egymásmellettiségében nyilvánul meg.
„Magyar is vagyok, mert Magyarországon élek, de horvát is vagyok, mert horvát
nemzetiségű vagyok, és igenis azért 500 évvel ezelőtt jöttek ide az őseink” (iskolai oktató,
Szentpéterfa)
„A burgenlandi magyarok magyarul beszélő osztrákok” (községháza dolgozója,
Alsóőr–Unterwart)
E kettősség utal a kisebbségi származásra való büszkeségre és a nyelvhez, kultúrához való
ragaszkodásra, ugyanakkor egyértelműen kitűnik belőle az adott országhoz mint szülőföldhöz
való erős, generációkon átívelő kötődés is. E téren a különböző kisebbségek viszonylatában
érdemi különbségek nem tapasztalhatóak, a települések között viszont lehetnek eltérések.
Az identitás másik fontos összetevője a lokális identitás. A vizsgált községekben ez a
helyi azonosságtudat a közösség (kisebbséghez és többséghez tartozók körében egyaránt)
önmeghatározásának nagyon fontos elemét képezi, melynek súlya az etnikai és nemzeti
identitáséval mérhető össze, sőt egyes esetekben annál is fontosabbnak bizonyul. E jelenség
háromféle formában mutatkozik meg:
tetten érhető a szülőfalu és az anyaközösséghez tartozás iránt érzett büszkeségben és
lojalitásban;
eltűnteti a települési közösségen belül a nemzetiségi törésvonalakat;
az irodalmi nyelvvel szemben a helyi tájnyelvet részesíti előnyben.
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„Nem úgy beszélgetsz, hogy te horvát vagy, én magyar vagyok, hanem mind a kettő
felsőcsatári lakos.” (önkormányzati dolgozó, Felsőcsatár)
„A barátság nem nemzetiségi (...), hanem teljesen emberi kérdés.” (óvodapedagógus,
Vaskeresztes)
Az ausztriai magyar csoportok identitása
A vizsgált terület kisebbségi identitáskonstrukciói között különleges helyet foglal el az
ausztriai magyar csoportok azonosságtudata, melynek speciális jellege az őshonos kisebbség
sajátos helyzetében és a két magyar közösség (az őshonos és a bevándorolt) identitása közötti
eltérésekben érhető tetten. A második világháborút követő, az anyaországtól, illetve a többi
kárpát-medencei magyar kisebbségtől erősen izolált helyzet hatásainak taglalása nem maradhat
ki a témát érintő szakirodalmi munkákból, legyenek azok földrajzi, szociológiai, nyelvészeti
vagy történelmi jellegűek (Gal 1991, Baumgartner 1995, Holzer–Münz 1997, Kocsis 2000). Az
ausztriai magyar–magyar kapcsolatok jelentősége a rendszerváltozás után nőtt meg,
Burgenland területén számottevő magyar bevándorló közösségről innentől kezdve
beszélhetünk (az 1956-57-ben érkező emigránsok szinte kivétel nélkül továbbvándoroltak);
ennek megfelelően az ezzel foglalkozó munkák is az utóbbi egy-két évtizedben láttak
napvilágot (Éger–Szesztay 2001, Kontra 2012 stb.).
Az őshonos magyar kisebbség helyzetének alapvető jellemzője volt, hogy más magyar
csoportokkal ellentétben a vasfüggöny túloldalára került, attól nyugatra az egyetlen őshonos
magyar közösségnek számított. Azon társadalmi-ideológiai viszonyok, melyek között az
alapvetően a Felső-Őrség területén élő magyarság találta magát, merőben eltértek az
anyaországi körülményektől, s ez – párhuzamosan a magyar nyelv presztízsének Ausztriában
tapasztalt rohamos visszaesésével – ily módon hosszú időre predesztinálta a tárgyalt népcsoport
viszonyát saját magyar identitásához. Az őshonos magyarok körében tulajdonképpen önkéntes
asszimiláció indult el, mely néhány évtized alatt a fiatalabb generációkat nyelvváltás közeli
állapotba jutatta (bővebben ld. Gal 1991), illetve közömbössé tette a magyar nyelvűség és –
származás megnyilvánulási módjainak többsége iránt (úgy, hogy eközben a vallási és lokális
hagyományok ápolását fenntartotta).
„Nem felülről jön az asszimilációs késztetés, hanem alulról, azt utcáról.” (Felsőőri
református lelkész)
Ugyanez volt érvényes az 1960-as évektől fokozatosan leépülő anyanyelvi oktatásra is.
Az 1990-es évek elejétől meginduló magyar bevándorlás tehát éppen egy határozott
nyelvváltási folyamat közben érte az őshonos magyarságot; értékrendszerükben a magyar nyelv
éppen akkor szorult leginkább háttérbe, mikor a „keleti” nyelvek ismerete iránt Ausztria-szerte
ismét igény mutatkozott. Ez a jelenség tetten érhető volt abban is, hogy a burgenlandi német
ajkú lakosság az 1990-es évek első felében nagyobb perspektívát látott a magyar nyelvtudásban,
mint az őshonos magyarság. Tényleges kétnyelvűség nem az őshonos magyar háztartásokban
van (ott a német nyelv az uralkodó), hanem olyan családoknál, ahol az egyik fél
Magyarországról érkezett.
„A mai gyerekek németül gondolkodnak, egymás közt németül beszélnek, az iskolában
tanulják a magyar nyelvet, esetleg a nagyszülőkkel vagy a rokonokkal beszélik a magyar
nyelvet, de a tényleges kétnyelvűség a vegyes házasságokban van meg és nem a népcsoportcsaládokban.” (pedagógus, Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium)
A magyar–magyar konfliktusok először a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BMKE)
1968. évi megalakulása után voltak tapasztalhatóak. Az egyesület céljai közé tűzte ki a magyar
nyelvtudás növelését a magyar nyelvű oktatásban akkor már alig részesülő őshonos magyarság
körében, s ennek érdekében hivatalos kapcsolatokat épített ki az anyaországgal, illetve a
szlovéniai magyarsággal. Ez viszont az őshonos magyarok ellenállásával találkozott, akik attól
tartottak, hogy a többségi nemzet a magyarországiakkal fogja azonosítani őket. Ennek hatására
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– az Ausztria iránti lojalitás hangsúlyozására – a felső-őrségi magyarok önkéntes asszimilációja
és nyelvváltása az 1970-es évek közepétől még nagyobb lendületet vett.
Az interetnikus ellentétek viszont sokkal inkább őshonos–emigráns relációban
bontakoznak ki. Magyarországról és a Kárpát-medence más régióiból (főként Erdélyből)
Felsőőr környékére a rendszerváltozást követő határnyitás után érkeztek magyarok. 1992-től
már a bécsi magyar közösség is a burgenlandihoz hasonló jogokat élvez, illetve az 1979-ben
alakult Magyar Népcsoporttanács 7 vezetéséből is kiveszi részét. Burgenlandon belül a
Kismarton környéki, kedvező forgalmi helyzetű községek után – oktatási, nyelvhasználati okok
miatt – már a dél-burgenlandi települések is vonzó célpontnak számítanak az áttelepülő, illetve
a munkavállalási célból ingázó magyarországi népesség számára. A helyzet komplex jellegét
erősíti, hogy a határ menti falvakból és Szombathelyről számos diák tanul a kapuit időközben
megnyitó Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban, illetve Felsőőr és Alsóőr egyéb
oktatási intézményeiben is.
Az őshonos és az emigráns magyarok között a vasfüggöny időszakában még némi
egyetértés is mutatkozott az anyaországhoz fűződő viszony kérdésében, ám az 1989 után
bevándorolt magyarság Magyarországgal való élénk kapcsolata, az országhatárt átszelő ingázás
kérdésköre, és a nyelvhasználati különbségek a két csoport között komoly nézetkülönbségeket
okoznak. Az őshonos magyarság – párhuzamosan a betelepülők növekvő arányával – a
közösségszervezés és –irányítás terén egyre inkább háttérbe szorul. 1991-ben a burgenlandi
magyarság 26,5%-a nem osztrák állampolgár (tehát újonnan betelepülő) volt (Kontra 2012),
2001-re ez az érték tovább növekedett (29,2%) annak ellenére, hogy időközben az újonnan
érkezők egy része megkapta az állampolgárságot. Felsőőrön ennél alacsonyabb aránnyal
számolhatunk, a népszámlálási adatok alapján viszont valószínűsíthető, hogy 2001-ben a város
magyar népességének ötödét, 2011-ben pedig már 35%-át az 1989 után betelepülők alkották
(www.statistik.at) 8 . Eközben a Felsőőri járás őshonos magyarságának száma 21,4%-kal
csökkent (Kocsis et al. 2006). A felső-őrségi magyarok identitását hosszú ideje a szigetjelleg,
az egységes magyar etnikai tértől való jelentős távolság határozza meg, ehhez a második
világháború után a „kommunista Magyarországtól” történő elhatárolódás igénye társult,
melynek kinyilvánításához szükségesnek ítélték a magyar nyelv mint a múlt szimbóluma
fokozatos elhagyását, valamint településeik magyar jellegének csökkentését; miközben őrségi
magyar tudatukat megtartották. Az 1960-as évektől egyre intenzívebben érvényesülő jelenséget
segítették a társadalmi változások, a modernizáció és a gazdasági indíttatású migráció is. A
határnyitást követően az őshonos magyarok többsége ellenszenvvel fogadta a beköltöző
magyarok térnyerését, határozott magyar identitását, törekvésüket az őshonosok által már egyre
inkább „nyűgnek” érzett magyar nyelvű iskolai képzés felélesztésére. A Magyarországon
szocializálódott, egynyelvű környezetből származó újonnan érkezők ugyanakkor kevéssé
voltak tekintettel arra, hogy az őshonos magyarság egészen más önazonosságtudatot hordoz,
nem vagy rosszul beszéli a magyar nyelvet. A magyarul még aktívan kommunikáló idős
őshonosok számára különösen fájó, hogy az immigráns magyarok az archaikus őrségi dialektust
„érthetetlennek”, s ily módon a sztenderd nyelvváltozathoz viszonyítva alacsonyabb rangúnak
tartják. Teszik mindezt úgy, hogy körükben az asszimiláció, az exogámia és a nyelvváltás
napjainkban már hasonló mértékben érvényesül, mint az őshonos magyar közösségben.
Az ellentét, mely leginkább a burgenlandi magyarság érdekképviseleti rendszerének
szervezése (támogatások elosztása, testületi tagság stb.) terén, illetve a közös fellépés gyakori
hiányában nyilvánul meg, várhatóan tartós marad. E mögött egyrészt az immigráns magyar
közösség folyamatos külső utánpótlása, eközben az őshonos magyarok asszimilációja (tehát a
Az Ausztriai Magyar Népcsoporttanács a teljes ausztriai magyarság képviseletét ellátó szerv, s e téren a mindenkori
osztrák kancellár konzultatív testülete. Jellegét tekintve nem döntéshozó, csupán tanácsadó funkciót lát el; a BMKE, a
történelmi egyházak, valamint a nagyobb politikai pártok egyaránt képviseltetik magukat benne (Éger–Szesztay 2001).
8 Ugyanez az érték 2011-ben Őriszigeten 15, Alsóőrön 10% körüli lehetett.
7
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két közösség súlyának permanens változása) áll; másik oka az őshonos magyar közösség
betelepülőkkel szemben mutatott zártsága. Mindkét közösség esetében igaz, hogy könnyebben
építenek kapcsolatot a környező német és horvát lakossággal, mint egymással, viszont az
őshonos magyarság körében utóbbira igény is alig mutatkozik.
ÖSSZEGZÉS
A történelmi Vas megye a Kárpát-medence multipoláris etnikai szerkezettel rendelkező
területe, az itt élő kisebbségek identitásának szemléltetéséhez kvantitatív és kvalitatív
módszerek egyaránt alkalmasak. Megállapítható, hogy a területünkön élő kisebbségek kettős
identitással rendelkeznek, a többes kötődésű népesség alapvetően a kisebbségek által lakott
településeken koncentrálódik.
Az interjúk alapján a történelmi Vas megyei kisebbségek térvesztése folyamatosnak
tekinthető, ugyanakkor a nemzetiségek egymásra gyakorolt hatása, kapcsolatrendszere egyre
sokrétűbbé és dinamikusabbá válik. Az etnikai összetétel az utóbbi évtizedekben nem közvetlen
(a többségi nemzet tagjainak beköltözése), sokkal inkább közvetett (spontán asszimiláció,
nyelvváltás, generációs együttélés megszűnése stb.) hatások miatt változott jelentősen. Az
identitás megnyilvánulási formái változatosak, határozott különbség mutatkozik az etnikai és a
nemzeti azonosságtudathoz való viszonyban, ugyanakkor a kettős identitás nem
kiegyensúlyozott (a többségi identitás dominanciája felé haladó) típusa jellemzi a vizsgált
kisebbségeket. Az identitás kérdéskörének összetettségét fokozza az erős lokális
azonosságtudat is.
Az ausztriai magyarság két különböző (őshonos–bevándorolt) csoportja között mélyen
gyökerező ellentét húzódik, mely az anyaországhoz fűződő viszony különbözőségéből, az
eltérő történelmi örökségből, illetve az identitás és a nyelvhasználat terén mutatkozó
differenciákból következik. A konfliktust tovább súlyosbítja, hogy a bevándorló magyarok
aránya folyamatosan növekszik az őshonos magyarságéhoz képest. A kutatás további kérdése
lehet, hogy autochton–allochton viszonylatban mutatkozik-e hasonló konfliktus az ausztriai
horvát népesség körében.
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Balogh János9, Jakab Gergely10, Prodán Tímea11, Kis Éva12, Szalai Zoltán13, Szeberényi
József14 Varga György15, Viczián István16
MÉRNÖKGEOMORFOLÓGIAI KUTATÁSOK AZ OMLÁS ÉS
CSUSZAMLÁSVESZÉLYES DUNAI ÉS BALATONI MAGASPARTOK PARTFALREHABILITÁCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS
Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetben évtizedek óta kiemelt kutatási program a
felszínmozgásos területek vizsgálata és mérnökgeomorfológiai térképezése (Pécsi 1959, Ádám
et. al. 1976, Balogh et al. 1993, Fodor-né et al. 1981, Scheuer 1979, Scheuer és Schweitzer
1984, Schweitzer 1999, Balogh és Schweitzer 2011). A felszínmozgásos kutatások fontos része
az omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának kutatása, komplex vizsgálata. A
dunaújvárosi folyamatos partfal-rehabilitációk mellett a dunai magaspartokon 2004 óta az
Európai uniós támogatások felhasználásával szélesebb körű lehetőség nyílt az önkormányzati
területeken már régóta ismert és vizsgált omlás és csuszamlás veszélyes partszakaszok
rehabilitációjára.
A tanulmány célja, hogy felkeltse a figyelmet a partfalvédelem tervezésében és a kiviteli
munkák keretében alkalmazandó geomorfológiai szemléletre az épített rézsűk erózióvédelmére
és monitorozására.
Az európai uniós csatlakozásunk óta a felszínmozgásos partfalakkal rendelkező
településeken a magaspartok állékonyságának komplex biztosítását új pályázati feltételek
keretében koordinálják. 2004-ben a Belügyminisztérium két tájon a Duna mentén és a Balaton
környékén az omlásveszélyes magaspartokkal rendelkező települések értékeinek védelmében
hosszú távú beavatkozási program alapján kezdte meg a tömegmozgásokkal veszélyeztetett
magaspartok védelmét. Az 1-2. táblázat adatai bizonyítják, hogy a partfalvédelmi beruházások
milyen komoly feladatot jelentenek az érintett települések önkormányzatainak. A védendő
létesítmények értékei számszerűen is alátámasztják a beruházások gazdasági okait. A vis major
keret a jogszabályi előírás miatt, csak az önkormányzati tulajdonban bekövetkező károk
finanszírozását teszi lehetővé, az állami tulajdonú, állami kezelésben lévő infrastruktúrákban
keletkező károkat nem (Oszvald 2011).
MAGASPART

VÉDELMI MÓDSZER KIVÁLASZTÁSA NÉHÁNY MÉRNÖKGEOMORFOLÓGIAI
SZEMPONT FIGYELEMBE VÉTELÉVEL.

A talajerősítési lehetőségek tervezési folyamatában a döntéshozók és beruházók között
körültekintő terepi kutatás és tervezői munka során kerül kiválasztásra a leghatékonyabb
magaspart védelem megvalósítása (Balogh et al. 2008, Balogh és Schweitzer 2011). A
felszínmozgásos folyamatok kialakulását számos műszaki beavatkozással megelőzhetik és a
természeti tényezők ok–okozati összefüggéseinek feltárása után általában a leghatékonyabb és
leggazdaságosabb komplex partfalbiztosítási módszert választják.
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Sok esetben csak egy hagyományos támfal és egy erősített földszerkezet megépítésére
van szükség, gyakoribb azonban egy bevált komplex magaspartvédelemi módszer alkalmazása,
mint pl. Dunaújvárosban.
Az átgondolt, tervezett településfejlesztés, a biztonsági szempontok, az építési előírások
hatósági szabályozása és építéshatósági betartatása, a műszaki létesítmények biztonságos
üzemelése, a környezetvédelmi előírások, a természeti értékek, a hatékony
környezetgazdálkodás, és a nemzetgazdasági értékek megóvása szükségszerűvé teszi a partfalrehabilitációk optimális tervezését és monitorozását is. A magaspartok, talajszerkezetek, az
erősített földtömegek kialakítására kidolgozott módszerek megkönnyítik az áttekintést, de nem
ölelik fel az összes lehetőséget.
Számtalan olyan gyakorlati megoldás példázza a mérnöki ötletességet, amely komplex
partfalvédelemben megvalósult. Az ilyen patfalrehabilitációs beavatkozás az idegen anyagok
bevitele, amely lokális szilárdságnövekedést is eredményez, pl. geotextíliák.
Valamennyi beavatkozás a nyírószilárdság növelését célozza. A partfalak és rézsűk
stabilizálására használt geotextíliák funkciójukat tekintve használhatók partfalak és töltések
mechanikai erősítésére.
Az egyik leghatékonyabb partvédelem a támfalak rézsűs lépcsőzése, és a növényzettel
kombinált magasparti falak kialakítása, a rézsű köröm gabinnal történő megtámasztása. A dunai
magaspart több településén, elsősorban beépített területeken alkalmazták. Dunakömlődön a
pincesorokkal bemélyített löszfalak aljában a házak mögött közvetlen a 2-3 m magas
vasbetontámfalakkal támasztották meg a rézsűs kialakítású lépcsőrendszert, amelynek
földfelszínét növényzettel, vagy geotextíliákkal fedtek be a löszrétegek földtani, litológiai
sajátosságainak megfelelően.
BALATONI MAGASPARTOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

Település

partfalhossz

védendő
értek

stabilizáció
költsége

(m)

(mFt)

(mFt)

PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS (millióFt)
I. stabilizációs tevékenység: tervszerű
2006-07

2008

2009

2010

II.stab.tev.:vis-maior

2011-2020

(éves tart.keret)

Tihany

2 750,0

28 412,2

2 110,0

283,0

110,0

200,0

400,0

1 117,0

10,0

Balatonfűzfő

2 700,0

12 441,7

5 309,0

100,0

260,0

530,0 1 000,0

3 419,0

15,0

5 900,0

17 287,4

6 331,0

334,0

320,0

630,0 1 250,0

3 797,0

15,0

3 250,0

24 875,5

6 040,0

323,0

300,0

600,0 1 200,0

3 617,0

15,0

Zamárdi

1 800,0

4 786,9

1 281,0

25,0

60,0

130,0

250,0

816,0

5,0

Balatonföldvár

1 650,0

3 674,0

2 029,0

111,0

100,0

200,0

400,0

1 218,0

10,0

Balatonszárszó

2 550,0

8 447,0

1 070,0

20,0

50,0

100,0

200,0

700,0

5,0

Balatonboglár

1 730,0

9 094,0

1 094,0

20,0

50,0

100,0

200,0

724,0

5,0

Fonyód

3 800,0

19 523,0

2 146,0

40,0

110,0

210,0

430,0

1 356,0

10,0

27 410,0 1 256,0 1 360,0 2 700,0 5 330,0

16 764,0

90,0

Balatonkenese,
Balatonakarattya
Balatonvilágos,
Balatonaliga

ÖSSZESEN :

26 130,0 128 541,7

1. táblázat: Az omlás és csúszásveszélyes partfalakkal rendelkező települések és az
állékonyság komplex biztosításának tervezett költségei a balatoni magaspartokon
(Kenesei J. – Marokházi G. – Nagy J. 2005)
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DUNAI MAGASPARTOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

Település

partfalhossz

védendő
értek

stabilizáció
költsége

(m)

(mFt)

(mFt)

PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS (millióFt)
I. stabilizációs tevékenység: tervszerű
2006-07

2008

2009

2010

II. stab.tev.:vis-maior

2011-2020

(éves tart. keret)

Gönyű

2 550,0

2 362,6

563,0

55,0

110,0

225,0

173,0

-

5,0

Nyergesújfalu

2 500,0

2 151,9

328,5

33,0

65,0

130,0

100,5

-

5,0

Esztergom

2 900,0

7 423,0

381,9

38,0

75,0

150,0

118,9

-

5,0

Szob

1 380,0

571,5

400,9

40,0

80,0

160,0

120,9

-

5,0

Zebegény

2 240,0

2 835,2

564,8

56,0

110,0

225,0

173,8

-

5,0

Verőce

1 270,0

1 727,3

283,7

30,0

60,0

110,0

83,7

-

5,0

Nagymaros

7 020,0

5 860,2

2 291,9

93,0

115,0

230,0

460,0

Visegrád

2 480,0

2 187,3

849,0

85,0

170,0

340,0

254,0

-

10,0

800,0

2 385,4

635,4

60,0

130,0

250,0

195,4

-

5,0

Érd

2 290,0

2 457,1

1 588,1

30,0

80,0

160,0

320,0

998,1

10,0

Ercsi

1 990,0

5 361,4

1 083,8

20,0

50,0

100,0

200,0

713,8

10,0

Kulcs

8 790,0

6 822,5

2 740,6

55,0

140,0

275,0

550,0

1 720,6

15,0

Rácalmás

4 570,0

8 891,5

1 990,4

145,0

100,0

200,0

400,0

1 145,4

15,0

Dunaújváros

7 500,0 603 442,0

39 780,2

1 562,0

1 900,0

4 000,0

8 000,0

24 318,2

25,0

Dunaföldvár

4 750,0

11 930,0

7 795,5

382,0

390,0

780,0

1 560,0

4 683,5

15,0

420,0

896,7

368,6

35,0

70,0

150,0

113,6

Paks

9 350,0

17 046,0

2 837,0

146,0

140,0

280,0

560,0

1 711,0

15,0

Szekszárd

9 600,0

25 722,0

3 557,0

185,0

180,0

360,0

710,0

2 122,0

15,0

760,0

308,6

225,0

20,0

45,0

90,0

70,0

Báta

6 200,0

8 360,0

3 963,0

80,0

200,0

400,0

800,0

2 483,0

15,0

Dunaszekcső

5 860,0

4 581,7

2 466,4

50,0

125,0

250,0

500,0

1 541,4

15,0

Baja

1 180,0

3 872,6

1 134,0

48,0

100,0

110,0

225,0

651,0

10,0

86 400,0 727 196,5

75 828,7

3 248,0

4 435,0

8 975,0 15 688,8

43 481,9

225,0

Tahitótfalu

Bölcske

Várdomb

ÖSSZESEN :

1 393,9

-

-

10,0

5,0

5,0

2. táblázat: Az omlás és csúszásveszélyes partfalakkal rendelkező települések és az
állékonyság komplex biztosításának tervezett költségei a dunai magaspartokon
(Kenesei J, Marokházi G, Nagy J. 2005)

1. ábra: Dunaújváros dunai magaspartjának felszínmozgásokkal érintett szakaszai
(Kézdi Á. 1970, Nagy I. 1980, Balogh J. 2011)
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DUNA ÉS BALATON MENTI MEREDEK OMLÁSVESZÉLYES PARTSZAKASZOK LÉPCSŐZÉSE ÉS AZ
ÉPÍTETT RÉZSŰK ERÓZIÓVÉDELME, MONITOROZÁSA.
A löszterületek hagyományos partvédelmi megoldása a meredek löszfalak lépcsőzése.
Az 1950-60-as évektől Dunaújvárosban is így valósították meg a városi partvédelmet (Kézdi
1978, 1. ábra). Itt az épített magasparti szakaszok hibái hamar megmutatkoztak mivel a
Mezőföld felől érkező talajvizek, a városi vízközmű hálózat meghibásodásaiból származó káros
felszínalatti vizek omlásokat, csuszamlásokat okoztak. A csapadék okozta talajerózió pedig a
meredek lépcsős falak felszínét pusztította. Ezért az 1970 -80-as években 3-3 lépcső rézsűvé
alakításával átépítették a mai partvédelmi földtámfal rendszert (1. kép), melyet a városi
hatáskörű partvédelmi felügyelet üzemeltet.

1. kép: A dunaújvárosi rézsűs partfalvédelem (Balogh J. 2014)
A magaspart rehabilitáció során kialakított burkolatlan, vagy növényzettel nem
megfelelően védett mesterséges felszínek kialakításánál alapvető kérdés, hogy a terület a
környezeti hatásokra miként fog reagálni. Különösen fontos ennek megismerése a csapadékok
beszivárgása, illetve a felszíni lefolyás becslése szempontjából. A felszín alá szivárgó víz mind
fizikailag, mind kémiailag megváltoztathatja a kialakított struktúrát. A felszínen rekedő
csapadék lejtőirányba elfolyva megbonthatja a felszínt, eróziót okozhat (Réthly 1962, 1970).
E folyamatok vizsgálata fokozottan indokolt a magaspartok mentén épített rézsűs
földtámfalak esetében, hiszen a dunai magasparti települések peremén kialakított meredek
rézsűk fokozottan ki vannak téve a lefutó vizek bevágódásának, másrészt állékonyságuk
leromlása, esetleges sérülésük komoly környezeti katasztrófához vezethet. Egy olyan
frekventált partvédelmi rendszerben is előfordulhatnak, mint pl. Dunaújváros (2-3. kép).
A partfalmozgások bizonyítják, hogy az omlások, csúszások és a talajerózió mellett a
szuffóziónak (oldási erózió) is komoly felszínformáló szerepe van (2-3. kép, Czigány et al.
2011). A káros felszínalatti vizek áramlásuk révén olyan oldási folyamatokat is generálnak,
amelyek részben vagy akár teljes mértékben kioldják az érintett löszréteg mésztartalmát. A
legtöbb partvédelmi tervben a talajfizikai paraméterek vizsgálata mellett általában nem
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készítenek talajkémiai vizsgálatokat, pl. a legtöbb esetben nincs adat a mozgásveszélyes
földtömeg rétegeinek mésztartalmára. A löszrétegben mozgó felszín alatti víz áramlási irányába
felléphetnek szuffóziós folyamatok, aminek következtében alagosodás is kialakulhat. Az oldási
erózió felszínalatti hatásait geofizikai módszerekkel célszerű feltárni, mint ahogy azt az MTA
CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet munkatársai a 2011-es Kulcsi partfalmozgásokkal
összefüggésben vizsgálták (Prodán et al. 2013).

2-3.kép: Szuffóziós folyamatok miatt 2008-ban károsodott partvédelmi út a reambuláció előtt
és után Dunaújvárosban (Balogh J. 2008, 2014)
Az 1. számú táblázat alapján a Balaton mentén 9 település rendelkezik omlás és
csuszamlás veszélyes magaspartokkal. Az elmúlt években kiemelt figyelem kísérte
Balatonakarattyán és Fonyódon a sorozatosan ismétlődő partfalmozgásokat. Ezek komoly
közlekedési problémákat is okoztak, ezért sürgető feladat a Balaton-menti magaspartok partfalrehabilitációjának tudományos vizsgálata. A környezeti értékelésben geotechnikai számítások
mellett a várható társadalmi hatásokat is vizsgálni kell.
A
felszínmozgásokkal
érintett
partszakaszokról
készített
tematikus
mérnökgeomorfológiai térképek, földtani szelvények, monitoring vizsgálati eredmények a
partfal-stabilizációs geotechnikai megoldások, műszaki beavatkozások alapját képezik,
segítségükkel következtetni lehet a stabilizációt biztosító építmények és táj kapcsolatára, és
meg lehet ítélni a várható környezeti hatásokat is. Balatonakarattyán (Csittény-hegy peremén,
a Kisfaludy sétány alatt és a vasútvonal alatti Koppány sor mentén) a vasút melletti magasparton
2009-ben és 2010-ben is voltak felszínmozgások (4. kép).
A Bercsényi strand feletti fosszilis csuszamlásos lejtőszakasztól Balatonkenese irányába
a Kisfaludy sétány és a Koppány sor utca közötti magaspart és a környék domborzatának
orográfiai tagozódásából, a domborzattípusainak térbeli rendszeréből, továbbá a
felszíndomborzatot építő üledékek típusaiból arra lehet következtetni, hogy a mai
geomorfológiai kép és a földtani alkat mozgalmas felszínfejlődés eredménye, melynek
legintenzívebb periódusa a holocén időszakra tehető. Ma is fejlődő felszín. A magaspart
környezetében fosszilis és recens tömegmozgásos folyamatok és formák egyaránt előfordulnak
változatos kifejlődésben, méretüket, genetikájukat és a folyamatok intenzitását tekintve igen
eltérőek. A földtömegmozgásos jelenségek kiváltódásában a természetes folyamatok mellett az
antropogén hatások is számottevőek.
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4. kép: Balatonakarattya vasúti töltés rézsű csuszása 2010

5. kép:A fonyódi tanú-hegy Nagy Várdomb (233 m) és a Sipos-hegy
(207 m) kettős tetőfelszínének és a 7-es út menti mozgásveszélyes partfalának domborzati
viszonyai a Google Earth felvételén
Fonyódon a magaspart 2 km hosszú szakaszánnak több pontján komoly méreteket
öltöttek a partfalmozgások 2013-ban (5. kép). A földtömegmozások a szélsőséges
meteorológiai események és a földtani rétegsorok sajátosságainak eredményeként alakultak ki.
A tetőfelszínen 2-3 méter vastag pleisztocén lösz és homok, majd 15 méter vastag pliocén korú
homok települt, homokos-agyag, homokos mészkonkréciókkal összecementált homokkő padok
és aleuritos agyag képződött, alatta változó vastagságú homok és agyagrétegek követik egymást
a tó (ún. abráziós) szintjéig. A 30-50 m magas, részben szálban álló, a 7-es út és a vasúti sínekre
lejtő partfal lejtőállékonysági problémáit már Lóczy Lajos 1913-ban említette Balaton
Monográfiai kötetében. Ekkor a szél deflációs tevékenységét emelték ki a magaspartot alakító
fő természeti hatásként. Az 1972-es és az 1987-es mozgásoknál a természeti tényezők mellett
már antropogén hatások is közreműködtek. Az ezredfordulót követően a balatoni magaspart
omlásai már olyan komplex természeti és antropogén felszínformáló folyamatoknak vannak
kitéve, amelyek során a partfal egyes szakaszai elérték a stabilitásuk határát, és a
földtömegmozgások kiszámíthatatlanul veszélyeztetik a 7-es út forgalmát, a vasúti közlekedést
és megfelelő partfalvédelmi stratégia nélkül belátható időn belül akár emberéletet is
veszélyeztethet. Az adekvát védekezés megszervezése érdekében javasoljuk a
mérnökgeomorfológiai vizsgálatokat, melynek célja a domborzat fejlődési állapotának,
stabilitásának és várható változásának együttes ábrázolása.
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Az elmúlt évek felszínmozgásos eseményei (Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Ercsi,
Dunaföldvár, Paks, Dunaszekcső, Baja, valamint a Balaton mentén, Balatonakarattyán és
Fonyódon) és kárai fokozottan megerősítik azt a geomorfológia által többször megfogalmazott
igényt, hogy a magaspartok védelmében a nyírószilárdság fenntartását és a szerkezeti
adottságokat is vizsgáló talajeróziós monitoring rendszert kell kiépíteni. A kiemelten
veszélyeztetett rézsűk mentén hosszú távú monitorozásra alkalmas Wischmeier–Smith eróziós
mérőkertet kell kialakítani MSZ 20133 szerint. A 9 %-os, egyenletes lejtésű, 22,4 x 1,98 m
alapterületű lejtőszakaszokon a természetes csapadékok talajelhordó hatását mérhetjük,
valamint a geotextíliák talajvédő hatását is lehet vizsgálni.
A PARTVÉDELEM ÉS A RÉZSŰFELSZÍNEK ERŐSÍTÉSE NÖVÉNYZETTEL
Számos példa azt bizonyítja, hogy a növénytakaró jelentős mértékben hozzájárul a
magaspartok állékonyságához. A fűfélék, cserjék és fák gyökérzete átszövi a talaj legfelső
rétegét. A gyökereknek, elemi szálaknak, számottevő húzószilárdságuk van, és általában
véletlenszerű elrendeződésben erősítik a 0,1-0,4 m vastagságú földréteget. A gyökerekkel
átszőtt földréteg a földművek felületén szinte súlytámfalként vehetők figyelembe és ily módon
meredekebb rézsűk is kialakíthatók, pl. a füzike (Epilobium angustifolium) gyökerei a lejtéssel
ellentétes irányban hosszúra nőnek, és így függesztő hatást tudnak kifejteni. Meredek rézsűben
a földmunka végzésekor (vagy esetleg utólag) 2-2,5 m hosszú, 15-20 mm átmérőjű
fűzhajtásokat helyeznek el. A fűz (Salix) nagyon sok fajtája alkalmas erre a célra: a betemetett
hajtásokon mellékgyökérzet fejlődik ki, amely néhány hónap alatt eléri a 0,1-0,2 m
hosszúságot. Mérnökgeomorfológiai megfontolások alapján a talajadottságok széles
tartományában tervezhető kedvező növénytakaró. Ilyenkor figyelembe kell venni pl. a talaj
ásványi összetételét, pH-értékét, stb.
A földtömegek erőegyensúlyát kedvezőbbé lehet tenni idegen anyagok behelyezésével.
A partfalak és rézsűk stabilizálására használt geotextíliák funkciójukat tekintve használhatók
partfalak és töltések mechanikai erősítésére. A nem körültekintő kivitelezés és a környezeti
kutatásokat nem figyelembe vevő tervezés miatt számos helyen a geotextiliás partvédelem nem
fejti ki hatását és csak költségnövelő tényezőként működik a partfal-rehabilitációk során (6.
kép).

6. kép Nyergesújfalu Sánc-hegy 11-es út melletti geotextíliákkal rosszul védett lejtője (Balogh
J. 2008).
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AZ ÉPÍTETT RÉZSŰK STABILITÁSÁNAK VIZSGÁLATA TEREPI MESTERSÉGES ESŐZTETÉSSEL
Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetben az ezredforduló környékén kidolgoztak
egy hatékony módszert az épített rézsűk talajeróziós adottságainak kutatására.
A terepi mérések egy hordozható, közepes méretű eső-szimulátorral történnek. A terepi
mérés lehetővé teszi, hogy ténylegesen a mintaterületen tapasztalható körülmények között
határozzuk meg az épített rézsűk állékonyságát befolyásoló tényezőket, a vizsgált rézsűszakasz
víznyelő és vízáteresztő képességét, illetve a felszín állékonyságát a lefolyó vízzel szemben. A
természetes állapotú („érintetlen”) megfigyelt téglalap alakú parcella nagysága 6x2 = 12 m2,
amelyet az esésvonalakkal párhuzamos hossz-tengellyel tűzzük ki. E területnagyság már jól
tükrözi a felszín heterogenitását, jelentősen csökkenti a szegélyhatás okozta hibát,
következésképp sokkal megbízhatóbb eredményt ad, mint az 1m2 nagyságrendű mintaterületet
vizsgáló esőztető berendezések.
Az eső-szimulátorral végzett mérések során lehetőség nyílik a vizsgált parcella konstans
vízáteresztő-képességének meghatározására. A módszer nagy előnye, hogy a hagyományos
módszerekkel (keretes beáztatás, laboratóriumban vizsgált, bolygatatlan talajminta, stb.)
szemben a helyszínen, természetes körülmények között, „in situ” mérhető, a vizsgált terület
pedig 12 m2, amely nagyságából adódóan sokkal jobban tükrözi a talaj heterogenitását.
A kijelölt kísérleti parcellát a nem kívánatos el- és ráfolyás meggátlására függőleges
fémlemezekkel határoljuk. Az öntözött terület minden irányban min. 0,5 m-rel a megfigyelt
területet meghaladja (azaz a megfigyelt területnek közel a dupláját – 3 x 7 m-t – esőztetjük a
„szegélyhatás” mérséklése érdekében) (7. kép). Itt meg kell említenünk az eső-szimulátor
telepítésével kapcsolatos eróziót mesterségesen növelő tényezőket. A parcella területén ugyanis
a telepítés szükségszerűen okoz minimális „talajsebeket”. Ezen talajsérüléseket igyekszünk a
munka során minimálisra korlátozni, de az elkerülhetetlen kisebb talajfelszín-változásokat,
kéreg-töréseket (gitt, ill. vízüveg felhasználásával) a mérések előtt „rögzítjük”. Ezzel a
technikával a mesterséges beavatkozás talajpusztulást elősegítő hatását a minimumra
csökkentjük. Magyarország területein jelentős eróziót okozó 40 mm h-1 intenzitású 15 perces
időtartamú csapadékot átlagosan évente egyszer észlelnek, 30 perceset 3 évenként, 40 perceset
5 évenként, 1 órás időtartamút pedig 10 évenként. Ez a gyakoriság indokolta, hogy az esőszimulátorral végzett mérések zömét is ilyen hevességű mesterséges esővel végezzük. Az
esőintenzitás talajeróziós hatásait vizsgálva (szántóföldi vízkapacitásig feltöltött talajoknál) 30,
40, 60, 90 és 130 mm h-1 intenzitások mellett történnek a mérések.

7. kép: Eső-szimulátorral végzett mérések épített rézsűszakaszon
8. kép: A vonalas erózió nyomai a fedetlen parcellán, az eső-szimulátoros mérések
után
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A talajlehordásnak alapvetően az épített rézsű felszíneken két fő típusát különítjük el,
nevezetesen az areális, vagy lepel eróziót, amely a felszín egészét pusztítja, és a
mikrodomborzatból adódó vízösszefolyások mentén kialakuló, a megnövekedett víztömeg
energiájából fakadó vonalas eróziót. A döngölt épített rézsű felszínen a vizsgálatok
megkezdésekor a meglévő mikrobarázdák a vonalas erózió kialakulásának és terjedésének
kiinduló helyei (2. ábra, 8. kép).

2. ábra: Az összes lehordott anyag megoszlása az erodálódás típusa szerint
A lefolyó víz mennyisége párban a lefolyás időadataival igazolja, hogy állandó
intenzitású esőterhelés mellett kezdetben egységnyi idő alatt mind több és több víz távozik a
területről. A növekvő ütemű elfolyás kivétel nélkül, minden esetben nagyobb hordalékszállítást
mutat. Ha a kezeléseken belül nem rendelkezünk elegendő számú adattal, akkor statisztikailag
értékelhető összefüggéseket mutassunk ki, de általánosságban elmondható, hogy adott
intenzitású kezelésen belül a hordalék sűrűsége az idő négyzetgyökével egyenes arányosságban
nő. A talajelhordás mennyiségéért a lepelerózió esetében nem elsősorban a növekvő víztömeg,
sokkal inkább a talajfelszínt elérő cseppek száma és kinetikai energiájuk a felelős. Ezt látszik
alátámasztani az esőztetés befejezése után a területről lefolyó víz hordalék szállító képessége.
Ez az érték a nagyobb intenzitású kezelések esetében nem éri el az esőztetés átlagos egységnyi
vízre jutó hordalék szállítását, míg a kisebb intenzitású kezeléseknél meg is haladja azt. Ennek
pontos oka még tisztázásra vár, de valószínűsíthető, hogy a lepelerózió csak a nagy
intenzitásoknál okoz jelentős talajpusztulást, amely az esőterhelés megszűntével leáll. A kisebb
intenzitások esetében a vonalas talajelhordás szerepe a meghatározó, ebből adódhatnak a
növekvő hordalékszállítás értékek. Ha a kezeléseken belüli hordalékszállítási értékeket
átlagoljuk, az adott intenzitáshoz tartozó lefolyás sűrűség értékét kapjuk. Ily módon
meghatározható az intenzitás és a lefolyás sűrűsége közötti összefüggés, amely az alábbi
egyenlettel írható le (3. ábra).
Az esőztetés befejezésével mérjük a területen az eső után lefolyó víz összegyülekezési
idejét és mennyiségét is. Az előbbi adatokkal együtt becsülni tudtuk az esőztetés „vége felé” a
mozgó vízlepel átlagos vastagságát és mozgási sebességét. A vízlepel tökéletesen egyenletes,
mikrodomborzat nélküli lejtést feltételezve egyenletes vastagságban borítja a területet,
miközben egyrészt lejtőirányban halad, másrészt a talajba szivárog. Jelentősége a jellemzően
lepel lepusztulástól fenyegetett területeken nagy, a túlnyomó részben vonalas erózióval
pusztított lejtőkön csupán elvi fontossággal bír.
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3. ábra: A lefolyás szárazanyag tartalma és a csapadékintenzitás közötti összefüggés döngölt
löszön
elhordás (g/l) = 15,927(intenzitás (mm/h)) 0,4874
R2 = 0,9958
ÖSSZEGZÉS
2014-ben az a MTA CSFK Földrajzi Intézetben az omlás és csuszamlásveszélyes
partfalak és talajeróziós kutatások alkalmazási lehetőségeit vizsgáltuk a partfal-rehabilitációk
során épített rézsűk állékonysági, felületvédelmi, valamint a talajeróziós kutatások
összekapcsolásával. A dunai és balatoni magaspartok mentén alkalmazásra javasolt
kutatásokat, Baja és Fonyód települések környezetében tervezzük, ahol a műtárgyak tájba
illesztése és állékonysága kiemelten fontos. Ezért a magaspartvédelem tervezésében és a
kiviteli munkák előkészítésében növelni kell a geomorfológiával kapcsolatos monitoring
vizsgálatokat. A tárgyalt partfal monitorozási eljárások és műszaki beavatkozások
természetesen nem terjedhetnek ki az omlás és csuszamlásveszélyes folyamatok minden
lehetőségére. A veszélyeztetett dunai magaspartokon a már működő és tervezett partfalrehabilitációk vizsgálatában felhívjuk a döntéshozók, tervezők és önkormányzatok figyelmét a
geomorfológiai kutatások fontosságára. Ezen belül a terepi mesterséges esőztetés és erózió
mérés előnyeire, a számítógépes modellezés széleskörű felhasználhatóságára a magaspartok
védelmében. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy nagy megbízhatóságú és emellett térben és
időben is jól kiterjeszthető adatokat nyerjünk az időjárás hatásainak kitett mesterséges felszínek
hidrológiai tulajdonságairól és felszínfejlődéséről. Megítélésünk szerint e módszer jól
alkalmazható minden olyan mesterséges és természetes felszín vizsgálatánál, melynek
stabilitását hosszú távra szeretnénk garantálni. A célorientált geomorfológiai kutatások
környezeti hatáselemzéseken kívül pénzügyi és költséghaszon elemzések és a
hatástanulmányhoz kapcsolódóan a tudományos kutatási eredmények bemutatásával együtt
alátámasztják egy-egy magaspartvédelmi szakasz biztonságos megvalósulását, a műszaki
munkák ütemezését. A tárgyalt vizsgálati módszerek alkalmazásával biztonságosabban
megvalósulnak azok a célkitűzések, projektek, amelyek az omlásveszélyes partfalak
káreseményeire irányulnak. A stabilizációval kapcsolatos kutatások bővülésével a környezeti
értékek, a felszínmozgásos területek védelme és a környezetbiztonság növelése megvalósul, így
a mozgásveszélyes magaspartokkal rendelkező településeken egy biztonságosabb élhetőbb
környezet alakulhat ki.
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KULCS –RÁCALMÁS DUNAI MAGASPARTJÁNAK
MÉRNÖKGEOMORFOLÓGIÁJA ÉS PARTFALVÉDELME

BEVEZETÉS
A Mezőföld peremén az Adonyi-öblözettől délre a Duna mentén fekvő két település,
Kulcs és Rácalmás részben nagy partrogyásos földtömegekre épültek. A Duna menti
magaspartok csuszamlásos, roskadásos és szuffóziós folyamatokkal veszélyeztetett területein a
földrajzi helyzet, a sajátos geomorfológiai adottságok és a földtani rétegsorok miatt a
földtömegmozgások évtizedek óta ismétlődnek. A természeti okok mellett különböző
antropogén hatások, a nem megfelelő infrastrukturális háttér mellett bekövetkezett gyors
településfejlődés és településszerkezet régóta fokozták az évek óta ismétlődő
földtömegmozgásokat.
A felszínmozgásokkal foglalkozó geomorfológiai kutatások, valamint az épületkárok
nyomon követése 1964 decemberében kezdődtek el (Pécsi et al. 1976). Az 1964-66-os és 1977.
évi felszínmozgásokat követően a Központi Földtani Hivatal megbízásából a Földmérő és
Talajvizsgáló Vállalat, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet és később a Budapesti
Műszaki Egyetem széleskörű vizsgálatokat készített a Rácalmás - Kulcs löszös
partfalszakaszairól és környezetükről.
Rácalmás és Kulcs községek 1994-es szétválása óta már a két önálló önkormányzatnak
kell megoldani felszínmozgásokkal kapcsolatos problémákat. A települések EU-s pályázati
támogatásokkal tervezik megoldani a magaspartok védelmét és rehabilitációját.
A legutóbbi partfalvédelmi munkák Rácalmáson 2006-ban, Kulcson 2013-ban
kezdődtek. A partfal rehabilitáció egy évtizedek óta fennálló probléma megoldására ad
lehetőséget és hosszú időre stabilizálhatja a veszélyeztetett partfalszakaszokra épült
településrészek területét.
A felszínmozgásos dunai magaspartok kutatási témában a partfalvédelmi műszaki
beavatkozások hatékonyságának és a mérnökgeomorfológiai módszerek összefüggéseinek
kutatása céljából az MTA CSFK FTI Geomorfológiai munkacsoportja 2013 óta monitorozó
vizsgálatokat végez a felszínmozgásokkal kiemelten érintett szakaszokon (Balogh és
Schweitzer 2011).
MÉRNÖKGEOMORFOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
Kulcs, Rácalmás településeken 1994-et megelőzően hosszú ideig építési tilalom volt a
kiszámíthatatlan felszínmozgások miatt, melyet utóbb feloldottak. Ezeken a területeken később
jelentős káresemények alakultak ki. A felszínmozgások ok-okozati eseményeihez kapcsolódó
tematikus mérnökgeomorfológiai kutatások a 2005-ös Rácalmási épületkárok és a Kulcson
2011. januárban bekövetkezett nagykiterjedésű felszínmozgások után új irányt kaptak (1-2.
kép). A széleskörű földtani adatbázisok figyelembevételével készült mérnökgeomorfológiai és
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domborzatminősítő térképek értékelése számos vízföldtani és felszínalaktani kérdést vetett fel,
pl. a felszínalatti és felszíni vízmozgások iránya és jellege, valamint a fosszilis csuszamlás
halmazok helyének és szakadási frontjainak meghatározását.

1-2. kép: Kulcs 2011. évi
felszínmozgások okozta károk a Deák F. u és a Hullám u. között

1. ábra: Általánosított földtani keresztszelvény Kulcs Csere-hegy felszínmogásos Duna
menti szakasza és az Öreg- Debella Radicsai –szőlők lejtői között
(Szerkesztette: Balogh J. és Viczián I. 2014)
Jelmagyarázat: 1. fiatal lösz, 2 fiatal homokos lösz, 3.homok, 4.fosszilis barna talaj, 5.
fosszilis vörösbarna talaj, 6. öreg lösz, 7. agyagos öreg lösz mocsári rétegekkel tagoltan, 8.
homokos aleurit, 9. aleuritos agyag, 10. kulcsi vörösagyag, 11. felsőpannon agyag,
12.törmeleélejtő megcsúszott,áthalmozott rétegei, 13. talajvíz és rétegvíz szintek, 14 csúszólap
és partrogyások íve, 15. feltételezett vető, 16. forrás
A két település közötti magasparton, mintegy 15 km hosszon a mozgásokkal érintett
területen változatos a földtani rétegzettség. A pannóniai tengeri agyagon és vörösagyagokat
tartalmazó pliocén üledékek felett 40–50 m vastag a fosszilis talajhorizontokkal tagolt
pleisztocén korú lösztakaró található (1. ábra). A magaspart Kulcson néhol közvetlen a Duna
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mentén Rácalmáson a Duna medrétől kb. 200–300 m-re helyezkedik el, közbenső területét régi
és új csuszamlásos halmazok foglalják el (2-3.ábra).
Kulcson a tömegmozgásos folyamatok az ezredforduló után aktivizálódtak, és a további
mozgások szinte kiszámíthatatlanok. A partfal rehabilitációjának hiányában további
katasztrofális méreteket is ölthetnek. Szinte a teljes Duna-parti sáv, illetve a szakadóparttal
lezökkent magasparti szakasz a mozgásokkal veszélyeztetett területhez tartozik (2. ábra). A
problémát a Mezőföld felöl nyomás alatt érkező rétegvizek hegylábi omladékban történő
feltorlódása, okozza. A káresemények kialakulásának valószínűségét erősítik a magas és tartós
Dunai vízállások, ill. a hirtelen vízszintcsökkenések. A partmenti sávban bennrekedt rétegvizek
áramlási nyomása ezen esetekben nagyban megnövekszik. A közvetlen Duna-parti sávban a
lassú kúszó mozgások és a zökkenő mozgások egyaránt fellelhetők, az eróziós
tevékenységekkel (mélyutak) együtt. A leszakadt Duna-parti rétegek a csuszamláshalmazokon
a nyomás alatti rétegvizek jelenléte miatt folyamatosan mozognak. A Duna mindenkori
vízszintje jelentősen befolyásolja a pannóniai rétegvizek piezometrikus nyomását.
A felszínmozgással érintett terület határain – Kulcson a Vörös-domb szelvényében
valamint a hajóállomás szelvényében – megfigyelhetők a Duna medréig alámetsző
csúszólapok. A csúszólapok (kulcsi vörösagyag összlet) a partfalban a Duna középvízi medre
felett találhatók és a folyó irányába lejtenek.

2. ábra: Kulcs mérnök geomorfológiai térképe (Szerkesztette: Balogh J.- Viczián I. 2014)
Jelmagyarázat: I. Ártéri formák: 1.alacsony ártér; 2. magasártér; 3. feltöltött meander
szántóföldi művelésben; 4. meander ártéri erdővel; 5. zátonysziget.II. Dombsági formák:6.
löszplató 145 m tszf. felett (ÉNy-DK-i irányban tagolt; 7. lepusztult löszplató 130-145 m tszf.
felett (ÉNy-DK irányban tagolt; 8. eróziós-deráziós tanuhegy; 9. lejtőpihenő, csúszáshalmaz;
10. fosszilis csuszamlások szakadási frontja. III. Völgyek, szerkezeti formák: 11. eróziós
völgy; 12. eróziós-deráziós völgy; 13. deráziós völgy; 14. deráziós fülke; 5. vízmosás; 16.
szuffóziós mélyedés; 17. szerkezeti nyereg; 18. tektonikus törésvonal;19. tektonikus süllyedék
pereme; 20. forrás. Lejtők: 21. lejtő általában; 22. csuszamlás veszélyes lejtők. IV.
Antropogén formák:23. beépített belterület;24. hézagosan beépített üdülő övezet.25.
tereplépcső
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Rácalmás ófalui része a partomlások nagy földtömegein épült fel (3. ábra). A löszből és
lösszerű üledékekből felépült felszín sajátos morfológiai elemei a meredek partfalak, amelyek
5-35 m magasak. Előterükben a tömegmozgások okozta formatípusok számos változata
megtalálható, amelyek közül a fosszilis földcsuszamlások és suvadások jellemzik a felszínt.

3. ábra: Rácalmás geomorfológiai térképe (Szerk.: Schweitzer F. 1983)
1 = Löszhát; 2 = Derázió által alakított völgyközi hát; 3 = Deráziós lépcső; 4 = Deráziós
völgy; 5 = Deráziós nyereg; 6 = Kötött futóhomok; 7 = Magasártéri szint pereme; 8 = Dunameder maradvány; 9 = Óholocén Duna-meder; 10 = Csúszási szakadásfront; 11 = Nem
mozgó terület, 12 = Csúszási felszín; 13 = Szuffóziós mélyedés; 14 = Mozgásveszélyes lejtő;
15 = Erózió által veszélyeztetett lejtő; 16 = Stabil lejtő;
17 = Természetes és mesterséges tereplépcső; 18 = Rácalmás határa

4. ábra: Rácalmás általánosított földtani szelvénye a felszínmozgásokkal
veszélyeztetett törmeléklejtőről
Jelmagyarázat: 1. pannon agyag 2. Kulcsi pliocén vörösagyag, 3. Aleurit homok
rétegekkel, 4. homok, 5. homokos iszap, 6. iszapos agyag. 7. agyag, 8. vörösbarna fosszilis
talaj, 9. barna fosszilis talaj, 10 lösz, áthalmozott lösz, 11. homokos lösz, lejtőlösz
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A régi földtömegmozgások halmazain, labilis állapotba került lejtőkön jelentős
csuszamlások voltak, amelyek jellegüknél és kiterjedésüknél fogva már jelentős szerepet nem
játszanak a domborzat formálódásában (4. ábra). Az antropogén hatások következtében viszont
kisebb-nagyobb mozgások kialakulhatnak a felszín közeli üledékek adottságai (szuffozióra
érzékeny lösz rétegsorok) és a fosszilis mozgások településkörnyezeti elhelyezkedésének
köszönhetően. A településen 2003-ban a Szávó köz – Rác köz – Bruck köz által határolt terülten
nagy kiterjedésű összetett suvadó mozgás történt, mely több épületet, közutat, közművet,
műtárgyat is károsított. A stabilizáció ezen a szakaszon 2004-ben befejeződött. A
felszeletelődött fosszilis csuszamlás halmazon belül több lokális mozgás is történt (pl. Bajcsy
u. (3. kép), Szávó köz 1-4. stb.) A mozgások kiváltó oka a feltorlódott rétegvíz, ill. a
mozgásveszélyes zónán belüli közműhibák, csőtörések, és szennyvíz-szikkasztások okozta
elvizesedés. Az aktív mozgási zóna határát jelentő mozgásveszélyes part peremen az omlások,
suvadások, a fák gyökér-eróziója is problémákat okoz. Emellett az eróziós tevékenység folytán
kialakult mélyutak partfalai is omlásveszélyesek. A felszíni belterületi vízelvezetés sincs teljes
egészében megoldva, bizonyos szakaszokon a Dunai magas vízállásának partelhaboló hatását
is megfigyelhetjük. (Balogh et al. 1989, Szalai et al. 2013).

3. kép: Rácalmás partfalrehabilitációja során feltárt fosszilis csuszamlásokkal
átdolgozott törmeléklejtő feltárása a Bajcsy-Zsilinszky. u végén a Rácalmási-Dunaág mellett.
A felszínmozgások közvetlen kiváltó oka abban keresendő, hogy a káros felszínalatti
vizek mennyisége – az extrém meteorológiai események, vagy antropogén események hatására
– megnövekedik, és a csúszólapok mentén a magasparti földtömegek a kritikus talajmechanikai
nyírószilárdságaikat elérik. A felszeletelődött fosszilis csuszamlás halmazon az elmúlt
évtizedek során több lokális mozgás is történt.
A mozgások kiváltó oka a feltorlódott rétegvíz, illetve a mozgásveszélyes zónán belüli
közműhibák, csőtörések, és szennyvíz-szikkasztások okozta elvizesedés (Scheuer 1979, Fodor
et al. 1983.). A felszínalatti vizek hozamait a források szelvényeiben vizsgáltuk (1. táblázat). A
magaspart mentén két típusba sorolhatók a talajvíz-források. Ahol a magaspart előterében
hiányoznak a csuszamlásos üledékhalmazok, ott a partfalból egyszerű talajvízforrások
fakadnak. Ha vízvezető rétegek a magas part alján nagyobb távolságon keresztül nyugodt
településűek, akkor források nem keletkeznek, mert a talajvíz nem koncentráltan, hanem több
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száz méteren át szivárgóvíz formájában lép a felszínre. Ahol a nagytömegű csuszamlás
halmazok gátolják a vízkilépést, a talajvíz a csuszamlásos halmaz tetejéig is visszaduzzadt, és
ott közvetlenül a törmeléklejtő magasabb rétegeiből lép a felszínre. Ez utóbbiakat duzzasztott
talajvízforrásokként jelölik meg. A forrásokat tápláló felszínalatti vizek elsődleges áramlási
szintjei az 1. ábrán is jelzett homokrétegekhez kapcsolódnak. Az alsó vízadó rétegek a Duna
vízével is kommunikálnak, kalcium-magnézium hidrogén-karbonát jellegűek, vízhozamuk is
jelentős (1. táblázat, 4. kép).
A csuszam1ás halmazok egy része nedvesebb időszakokban a források vize által annyira
átázott, hogy lassú sárfolyásos mozgást is végezhet a Duna felé.
A sajátos paleogeomorfológiai helyzet kialakulásában nagy szerepe volt a neotektonikai
folyamatoknak, így a mozgások nagy részét is valószínű a korábbi nagy tektonikai mozgások
aktív zónáinak irányából a Mezőföld felől nyomás alatt érkező rétegvizek lejtőlábi omladékban
történő feltorlódása okozza. Ezért a kutatási lehetőségek függvényében fontos az eltemetett
völgyek mérnökgeomorfológiai módszerekkel történő kimutatása és a neotektonikai
folyamatok feltárása (Schweitzer et al. 2011, 5. ábra).
forrás
száma
1.

koordináták
N 47,05954
E 18,92138
N 47,05951
E 18,92161
N 47,05906
E 18,92218

vízhozam hőmérséklet
(l/perc)
(°C)
43,86
11,8

pH
6,57

Hullám utca északi vége
Az 1. forrástól kb. 25 m-re délre a
parton
A 2. forrástól délre kb. 200 m-re.
A Forrás utca kezdete vetületében
a parton.
A Forrás utca alatt, foglalt forrás

13,5

11,6

6,56

1,24

12

6,27

N 47,05830
E 18,92370
N 47,05775
E 18,92498

17,96

11,8

6,32

4,14

12,2

6,6

6.

N 47,05779
E 18,92795

4

12

6,16

7.

N 47,05746
E 18,92574

1,48

12,8

6,34

2.
3.

4.
5.

megjegyzés

A hétvégi ház rámpája mellett
foglalt kifolyó, a Forrás utca
aljában
Rétegforrás a csuszamláshalmaz
alján, amelyet a Duna középvízi
medre felett pannon kékagyagos
réteg (csúszólap) vezet ki.
A Duna sor utca elején épített
rámpa melletti foglalt forrás

1. táblázat:Kulcs Duna parti forrásvíz hozamok 2013. október 10.
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4. kép: Forrásfoglalás vízhozam mérése Kulcs Hullám u. alatti Duna parti szakaszon
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5. ábra: A Dunamenti-sík és a Duna-Tisza közi síkvidék északi területének geomorfológiai
térképe (MTA. FKI. Balogh J.–Schweitzer F. 2008)
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GEOFIZIKAI MÉRÉSEK.
A mérnökgeomorfológiai vizsgálatok mellett geofizikai méréseket, geoelektromos
tomográfia, vizsgálatokat is végeztünk. A területen előforduló felszínmozgások kapcsán
felvetődött kérdések tisztázásán túl a vizsgálatok módszertani szempontokat szolgáltathatnak
hasonló földtani és geomorfológiai környezetben, más, a tömegmozgások által potenciálisan
veszélyeztetett területek kutatásaihoz. Az alkalmazott geofizikai módszerek számos lehetőséget
kínálnak a felszín alatti inhomogenitások, kétdimenziós (2D) és háromdimenziós (3D)
képződmények kutatására, a módszerek hatékonysága, felbontóképessége azonban nagyon
eltérő. Az előkutatási fázisban áttekintő kvalitatív képet kapunk a kutatott képződmények
jellegéről, előfordulásáról. Nagy felbontóképességű módszerek alkalmazására csak a részletes
kutatás fázisában van mód. A geofizikai mérések a kőzetek különféle fizikai tulajdonságainak
a sűrűség, rugalmasság, mágnesezettség, vagy az elektromos fajlagos ellenállás mélybeli
eloszlásáról adnak információt. A felszíni geofizikai kutatási módszerek közül talán a
geoelektromos és elektromágneses módszerek a legsokszínűbbek. Az egyenáramú
módszereknél egyenáramot, vagy hatását illetően egyenáramnak tekinthető kisfrekvenciás
váltóáramokat használtunk (Prodán et al. T. 2013).
Első lépésben azt vizsgáltuk, hogy a Dunára merőlegesen találunk-e kimutatható
szerkezeti változásokat. A Dunára merőlegesen mért keresztszelvény inverziós modellje azt
jelzi, hogy a szelvény teljes hossza mentén a geoelektromos szerkezet megközelítően 1D.
Közvetlenül a felszín alatt kb. 2 m vastagságban viszonylag nagyobb fajlagos ellenállású réteg
mutatkozik, alatta nagyobb változások nem jelennek meg.
A geofizikai mérések legérdekesebb részét a Hullám utcában mért szelvény mentén
különböző elektródaelrendezések alapján készült geoelektromos modellek képezik. A szelvény
északnyugati végétől kb. 40-150 m távolságig terjedő részén 10-15 m mélységben, egy a
környezetéhez képest nagy ellenállású képződmény jelentkezik, mind a dipól-dipól, mind a
Schlumberger szondázások alapján készült invertált szelvényeken (6. ábra). Ennek a nagy
ellenállású inhomogenitásnak a délkeleti pereme nagyon határozottan elválik a környezetétől,
és ennek a nagy anomáliának a délkeleti pereméhez köthetők a felszínen megfigyelt
legsúlyosabb tömegátrendeződések is. Ezeket a méréseket a Hullám utcában a nagy dunai árvíz
magas vízállása mellett megismételtük azzal a céllal, hogy megvizsgáljuk, ennek a feltehetően
változó fajlagos ellenállású kőzetnek a fajlagos ellenállása mennyire változik meg nagyobb
víztelítettség esetén. Ezen a szelvényen (7. ábra) a mérések nagyon jól alátámasztják azt a
hipotézist, hogy az anomáliát egy porózus összlet okozza, amelynek a fajlagos ellenállását
döntően a víztelítettség határozza meg.

6. ábra: Geoelektromos inverzió eredménye a Hullám utcában mért szelvényen
(Schlumberger elrendezés) Prodán T. és Prácser E. 2013.
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7. ábra: Geoelektromos inverzió eredménye árvíz után a Hullám utcában mért szelvény
mentén (Wenner-Schlumberger elrendezés) (Prodán T. – Prácser E. 2013)
A jól lehatárolható képződmény az árvíz előtt végzett szondázások eredményeiből
kapott szelvényeken 200 ohm, vagy annál nagyobb fajlagos ellenállású volt. A mért érték a
magas vízállást követően készült szelvényeken jelentősen, kb. 100 ohmm-re csökkent. Ezek a
fajlagos ellenállás értékek megfelelnek a vízzel elárasztott homok, kavics, kavicsos homok,
vagy murvás üledékek fajlagos ellenállásainak tapasztalataink szerint. Ez a képződmény
mindegyik szelvényen határozottan megjelenik. A csekély eltérés az inverzió tulajdonságaiból
(ekvivalencia) és a használt elektródaelrendezések eltérő leképezési tulajdonságaiból ered. A
képződmény jellemzőinek pontosabb meghatározására fúrással van lehetőség. A Hullám
utcában mélyített feljebb említett fúrás ezt a képződményt sajnos éppen elkerüli. Ha a geofizikai
mérések eredményeinek ismeretében módunk lenne fúrásokat tervezni, akkor azok egyikét
mindenképpen a 2Dszerkezet középpontjába javasolnánk.
A Dunával párhuzamosan további szelvényeket mértünk, amelyek közül a Hullám
utcához legközelebb eső mérés az általunk Anonymnak elnevezett utcában készült. Az Anonym
utcában mért adatokból kapott modell azt jelzi, hogy a szerkezet a felső 6-8 m vastagságú nagy
ellenállású réteg alatt egy dimenzióssá válik.
AZ OMLÁS ÉS CSUSZAMLÁS VESZÉLYES PARTFAL SZAKASZOK MŰSZAKI VÉDELME
A megvalósításra került partfalvédelmi műszaki megoldások a helyi viszonyok
ismeretében, a földtani, geomorfológiai szempontok figyelembevételével készültek. Sajnos
azonban a kivitelezési munkák előkészítése során mérnökgeomorfológiai vizsgálatokat nem
készítettek! Rácalmáson a több ütemben megvalósuló partfalvédelmi munkák során a káros
felszínalatti vizek süllyesztését és a felszínmozgásos felszíntől való távoltartását megoldották.
A mozgásokkal érintett belterületen megkezdték a vízközművek cseréjét és a belterületi felszíni
csapadékvizek elvezetését. Azonban a kisebb mozgások következtében továbbra is fennáll a
repedezett utcaburkolatokon a lefolyó csapadékvizek okozta és a nem kiszámítható közmű
hálózatok sérülései és törései következtében a szuffózió veszélye. A löszvidékeken a
beszivárgó és felszín alatt áramló káros vizek olyan szuffóziós (oldási erózió) folyamatokat
generálnak, melyek aktiválják a változatos rétegzettségi törmeléklejtőn a fosszilis csuszásokat
és a felszínmozgásos területek tömegmozgásait. Ezért a beépített partfal rehabilitációval védett
– Rácalmás Ófalu, Kulcs Duna menti üdülő övezete – területeken a házak repedezettségének
monitorozásával vizsgálni kell a felszín stabilitásának állapotát.
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Nagy a valószínűsége annak, hogy Kulcson a legutóbbi, 2011-ben kezdődött
felszínmozgások még nem konszolidálódtak, így a földtömegmozgások a jövőben is
folytatódhatnak (Farkas 2011). A partfal rehabilitáció Kulcs község felszeletelődött fosszilis
csuszamlás halmazainak területére esik.
A Hullám utca környezetében a felszínalatti vizek megcsapolására több az adott földtani
helyzethez alkalmazkodó, geotechnikai módszert is megvitattak lakossági fórumokon,
szakemberek bevonásával. A döntéshozók a magaspartok védelmében, végül a
partfalrehabilitációk során már bevált és gyakran alkalmazott kavics cölöp kútsoros szivárgók
megépítésével tervezik csökkenteni a Mezőföld irányából érkező káros felszínalatti vizeket. A
szivárgó gyűjtők építése során fontos, hogy a szivárgó rendszer gyűjtőcsápjai olyan földtani
rétegbe mélyüljenek, amely permeábilitása, vízvezető képessége révén a leghatékonyabban
oldja meg a területen a káros rétegvizek süllyesztését. A Duna (NV) medrének peremén
létesített aknákba (5. kép) vezetik ki drénekkel a megcsapolt rétegek vízhozamait. A Duna
partján az árvizek még a partfalrehabilitációs építési munkák után is, védelem hiányában,
elhabolással veszélyeztetik a magaspart csuszamlás veszélyes lejtőlábi szakaszát és a műtárgyi
környezetet. A területen számos házat lebontottak és korlátozzák a közműszolgáltatást. Az
üdülőövezet csatornázását és területi vízrendezését a felszín stabilizációjának függvényében
ütemezik.
A tervezés során alkalmazott geotechnikai alapadatok feldolgozása és megszerzésének
módja, a mintaanyagok feldolgozása, azok mennyisége és minősége jó. Sajnos talajfizikai
paraméterek vizsgálata mellett viszont nem készültek talajkémiai vizsgálatok, pl. nincs adat a
szivárgók mentén a rétegek mésztartalmára. Egy ilyen nagyságú és vízhozamú szivárgó
rendszer mentén a sajátos geomorfológiai adottságok miatt esetleg felléphetnek szuffóziós
(oldási erózió) folyamatok, aminek következtében alagosodás alakulhat ki a feszín alatti
löszrétegek és a szivárgó kavics test felülete mentén. Ezt kiválhatják a havária események, ezek
felkészülésére, megoldásaira megnyugtató magyarázatot kéne keresni. A nyomás alatti és a
Duna vízével is kommunikáló pannon rétegek káros vizeinek csökkentésére és távoltartására
épített szivárgó drének sem valószínű, hogy megnyugtató eredményt produkálnak. Ezért
támogatandó, hogy a felszínmozgásoktól veszélyeztetett partfalrehabilitált területen az elmúlt
évtizedek példájára alapozva több éves építési tilalmat vezessenek be, amelyet munkák
befejezésétől számítottan a terület konszolidálódásáig kell érvényben tartani.

5. kép: Rétegvízgyűjtő aknák a Hullám u. alatti Duna parti szakaszon
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2014-ben Rácalmás, Kulcs településeken EU-projekttámogatással megkezdődtek,
illetve megvalósultak a csuszamlásokkal veszélyeztetett dunai partfalszakaszok védelmi
munkái.
A felszínstabilizációs munkákhoz kapcsolódóan pedig új mérnökgeomorfológiai és
monitorozó vizsgálatok kezdődnek a felszín stabilitását szolgáló műszaki beavatkozások
hatékonyságának megfigyelésére, amelyekhez geofizikai mérések is kapcsolódnak. A
kutatások célja, hogy vizsgálja a komplex geotechnikai módszerekkel és kivitelezéssel készült
partfalrehabilitációk hatékonyságát az egyedi paleogeomorfológiai adottságokkal rendelkező
magasparti felszínen. A területen geomorfológiai monitorozó, mozgásmérési geodéziai és
vízszintészlelési hálózatot célszerű kiépíteni és a Dunaújvárosi Partvédelmi Felügyelethez
hasonló szervezeti egységet kell létrehozni.
A táj sajátos geomorfológiai arculatából, a domborzati formák térbeli rendszeréből, a
Dunai magaspart-jellegéből, az éghajlati adottságokból, litológiai felépítésből, hidrogeológiai
sajátosságokból, másrészt antropogén folyamatokból az épített környezetben a
tömegmozgásokból adódó további károk így hatékonyabban megelőzhetők.
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Bán Attila24
A MAGYARORSZÁGI TELEMEDICINA TERÜLETISÉGÉNEK VIZSGÁLATA AZ
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK PÉLDÁJÁN

BEVEZETÉS
A telemedicina, mint egészségügyi szolgáltatás az információtechnológiai forradalomnak
köszönhetően a fejlődő és fejlett országokban egyaránt feltörekvő terület. Ezt figyelembe véve
aktuális e szolgáltatás térbeli mintázatának vizsgálata.
Az elmúlt években a telemedicina kiemelt szerepet kapott az egészségpolitikában, az
egészségügyi ellátásban és a médiában is, ami elsősorban ennek az ellátási formának a
hatékonyságára vezethető vissza.
A telemedicina előnyei ellenére hazánkban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(OEP) jelenleg nem finanszírozza ezt a fajta szolgáltatást, ebből adódóan nincs szisztematikus
adatbázis arról sem, hogy hol alkalmazzák. E problematikából kiindulva vizsgálatomcélja egy
területi adatbázis összeállítása volt, ami keretbe foglalja ezt az egészségügyi szolgáltatást.
Ehhez kapcsolódóan pedig a kutatásalapkérdése annak megállapítása volt, hogy mely
egészségügyi szolgáltatók foglalkoznak ma Magyarországon telemedicinával, illetve mely
települések érintettek e tekintetben?
A kutatás során két hipotézisből indultam ki.Egyrészt a finanszírozás hiánya/nehézsége
miatt az egészségügyi intézmények feltehetően nem alkalmaznaktelemedicinát.Másrészt, akik
mégis, azok meglehetősen rövid ideje foglalkozhatnak vele.
A kutatás kérdéseinek megválaszolásához egy önbevalláson alapuló, önkéntes online
kérdőív tűnt a legmegfelelőbbnek, melynek indokoltságát az adta, hogy zárt csoportot érintve
releváns információkat szolgáltat.
Elsőként a telemedicina fogalmi kérdéseinek, a téma indokoltságának, a kutatás
módszertanának és a vizsgálat során felmerült nehézségeknek a bemutatására törekszem, majd
ezt követően az empirikus kutatás eredményeit ismertetem.
A TELEMEDICINA FOGALMI KÉRDÉSEI
A telemedicina diskurzív fogalom, hiszensokan, sokfélét értenek alatta (Bashshur 1997),
és a tudományos életben sincs konszenzus arról, hogy mi tartozik a tárgykörébe. Egy tanulmány
szerint 104 féle lektorált kifejezést tartanak számon e tekintetben (WHO 2010), ugyanakkor e
definíciókban közös, hogy a telemedicinátaz infokommunikációs technológiák és az
egészségügyi ellátás egyfajta integrációjaként értelmezik. A távellátás során az orvos és a beteg,
továbbá az orvos és az orvos (egészségügyi szakember) közvetlenül nem találkozik, csak távoli
adatátviteli rendszeren keresztül érintkezik (EF25).
Az angol szakirodalomban a „telemedicine” terminus mellett elterjedt a „telehealth” és
az „e-health” kifejezések is, amelyeket sokszor tévesen szinonimaként kezelnek. Az első kettő
között lényeges különbség, hogy a telemedicina csupán az orvosok által nyújtott (táv)ellátást
foglalja magában, míg a második esetében általában az egészségügyi (szak)személyzet által
biztosított szolgáltatásokról van szó (WHO 2010). A telehealth magában foglalja a nem
személyes egészségügyi szolgáltatásokat is, ezért jóval tágabb kategória, amibe beletartozik az
egészségfejlesztés, betegségmegelőzés, az oktatás és a különböző adminisztratív munkák is. A
legbővebb csoportot ugyanakkor az e-health adja, ami magában foglalja a web alapú,
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elektronikus úton történő egészségügyi szolgáltatásokat (Bashshur 2000, Cunningham et al.
2014, Lopez 2014).
Aze-health részének, a telemedicinának több részterülete is ismert, és ez önmagában is
erősíti az általa képviselt tartalom diskurzív jellegét. A távkonzílium során két egészségügyi
szakember konzultál egy beteg állapotáról, diagnózisáról videokonferencia segítségével. A
távdiagnosztika esetében a kezelést végző és a diagnózis felállítója térben elválik egymástól, a
kapcsolatot közöttük pedig az infokommunikációs technológiák adják. A távmanipuláció
tekintetében távérzékelő segítségével ejtik meg a beavatkozásokat, műtéteket. A
távfelügyeletnél pedig különböző egészségügyi paramétereket mérő készülékek teremtik meg
a monitorozás lehetőségét. Ezeket az adatokat pedig távoli egészségügyi személyzet értékeli ki
(Ficzere 2010).
A TELEMEDICINA FELÉRTÉKELŐDÉSÉNEK OKAI
A telemedicina felértékelődő terület, ami visszavezethető az információs és
kommunikációs technológiák fejlődésére és e technológiáknakaz egészségügyi ellátásba való
integrációjára.
Az infokommunikációs technológiák az 1970-es évektől rendkívül sokat fejlődtek, széles
körben elterjedtek és olcsóbbá is váltak (Dicken 2011, Harvey 1989). Ezért egyre inkább
beépültek az egészségügyi ellátórendszerbe, olyan előnyöket generálva, mint a gyorsabb
elérhetőség, a méltányos hozzáférés, a költséghatékonyság, és a minőségi ellátás. Ezek
tulajdonképpen a telemedicina sokat hangoztatott előnyei is egyben (Craig and Patterson 2005,
Daragó et al. 2013, Fekete et al. 2008, Ficzere 2010, LeVert 2010, Matusitz and Breen 2007,
Nykänen 2005, Strömgren 2003, Wootton 1999, Wootton et al. 2012).
A telemedicina és annak előnyei azért kerülnek a figyelem középpontjába, mert az
egészségügyi rendszerek már évtizedek óta válságban vannak, ami megmutatkozik többek
között a finanszírozási problémákban, az egyes szakterületeken megjelenő orvoshiányban (pl.
radiológus, patológus), az infrastrukturális elmaradottságban (beleértve az eszközállományt),
az egészségi állapotban megbúvó egyenlőtlenségben, és sok egyéb tényezőben is (Kincses
1999, Orosz 2001).
A médiában is egyre gyakrabban téma a telemedicina, ami visszavezethető a fent felsorolt
előnyeire. Különböző projektek, pályázatok kapcsán számol be a sajtó róla és egyre több
egyetemi együttműködés születik e tekintetben.
Az előzőeken túl az indokolta ezt a kérdéskört, hogy ez a szolgáltatás átalakítja az
egészségügyi ellátás térbeli jellemzőit. Tehát annak ellenére, hogy a telemedicina az
orvostudomány és az informatika szakterülete, földrajzi aspektusokkal is rendelkezik. Ez abban
mutatkozik meg, hogy a távoli, egészségügyileg alulszervezet térségek számára is biztosítja a
megfelelő ellátást jelentős távolság megtétele nélkül (Ficzere 2010, Matusitz and Breen 2007).
Így a fizikai távolság megmarad, de az ellátás elérhetőségéhez szükséges idő jelentősen
lecsökken. Ennek elsősorban olyan területeken van nagy jelentősége, ahol a telemedicinának
nincs alternatívája. Ilyen területek hazánkban például a kis- és aprófalvas térségek, ahol a
háziorvosi szolgálat hiányzik, és ami megközelítőleg 1500 települést érint (Kovács et al. 2013).
MÓDSZERTAN
A kutatás során a kvantitatív jellegű módszereket alkalmaztam, melyet a vizsgálat
célkitűzése alapvetően determinált. A bevezetőben feltett hipotézisek ellenőrzéséhez primer
adatgyűjtésbe kezdtem arról, hogy hol alkalmazzák a telemedicinát, mivel semmilyen adatbázis
nem állt rendelkezésre. A kutatási kérdések megválaszolásához pedig egy önbevalláson alapuló
online kérdőív tűnt a legalkalmasabbnak, ami viszonylag egyszerű, gyors, olcsó és zárt csoport
esetében, ahol kontrolálható a kitöltők köre, releváns információkat nyújthat. Ehhez az ÁNTSZ
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltatók listája adta az alapot.
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Ezeket a szolgáltatókat intézményi és vállalkozói csoportra bontottam profiljuknak megfelelően
és ehhez igazítottam a számukra kiküldött kérdőívek megszólításait, kérdéseit.
E munkafolyamatot egy, az egészségügyi szolgáltatók e-mail címeit tartalmazó adatbázis
összeállítása előzte meg. Ennek során az ÁNTSZ és a GYEMSZI listáján szereplő e-mail
címeket vettem alapul, amelyeket kiegészítettem az interneten és az egyes intézmények
honlapján található elektronikus levélcímekkel.
Az online kérdőívek mind intézményi, mind vállalkozói csoport esetében legalább három
alkalommal küldtem ki, különböző időszakokban, általában 3-4 hetes periódusonként, buzdítás
céljából. Ezen felül a válaszadói arány növelése végett a fekvő és járóbeteg szakellátók esetében
telefonos, e-mail-es megkeresést és webes információgyűjtést is alkalmaztam. A telefonos
megkeresések két, az elektronikus levélben történő kérések pedig egy alkalommal történtek a
fent említett intézményeknél. Ezen kívül amennyiben egyértelmű jelét találtam az interneten,
illetve az egészségügyi intézmény honlapján a telemedicinális szolgáltatás meglétének, az
szintén rögzítésre került az adatbázisban.
A kutatás során számos nehézségbe ütköztem. Egyrészt az egyes e-mail címeket sok
esetben már nem használják, ezért több esetben nem kapták meg a kérdőívet. Másrészt sokszor
a levélszűrő beállításai miatt akadt fent az online kérdőívet tartalmazó e-mail. Meghatározó
továbbá a kompetencia kérdése, hogy ki kapja kézhez a kérdőívet és továbbítja-e az
illetékesnek.
Egy további fontos kérdésa téma specifikusság, hiszen a telemedicina diskurzív fogalom
és akármennyire is egyszerűen összeállított kérdésekről van szó, mást érthet alatta a kitöltő,
mint amit a kutató és ez alapvetően befolyásolhatja a kérdésekre adott választ is.
A szolgáltatók rendkívül heterogén csoportot alkotnak, hiszen az ÁNTSZ listáján
kórházak, klinikák, országos intézmények, járóbeteg szakellátók, ápolási intézetek és magán
szolgáltatók is szerepeltek, akiknek szerződésük volt az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral. Ebből adódóan nehéz minden csoportnak releváns kérdéseket feltenni és ezt az
intézményi-vállalkozói csoportra bontás csak részben orvosolta.
A kutatás tárgya nem egy magán személy, aki egyszerűen lekérdezhető, hanem
alapvetően olyan intézmények, akik rendkívül elfoglaltak és adminisztratívan is leterheltek.
Ebből adódóan nehéz őket meggyőzni arról, hogy megtekintsék és kitöltsék a kérdőívet.
Bármennyire is egyszerűekés felhasználóbarátokaz online kérdőíves rendszerek, mindig
adódnak bonyodalmak a használatuknál, a kérdések felépítésénél (pl. az elágazásos
kérdéseknél), amit befolyásol az internetes böngésző is.
Végül, de nem utolsó sorban pedig az előítéletesség a társadalmi kutatással, illetve a
kutató személyével szemben szintén nehézséget okozott. Ebből adódóan a személyzet attitűdje
alapvetően meghatározza a kutatás eredményét, sikerét.
A MAGYARORSZÁGI TELEMEDICINA NÉHÁNY EGÉSZSÉGFÖLDRAJZI VONATKOZÁSA
A kutatásra 2013 decembere és 2014 áprilisa között került sor. Ennek során 508 db emailre küldtem ki az online kérdőívet és ebből 206 db érkezett vissza, amiből170 db intézményi
és 36 db vállalkozói kérdőív volt. A telefonos és e-mailes megkereséseknek köszönhetően
azonban 254 db válasz realizálódott. Tehát pontosan 50 %-os válaszadói arányt sikerült elérni,
ami nem túl magas eredmény, ugyanakkor figyelembe véve az előzőekben felsorolt
nehézségeket, és azt, hogy a kórházak és járóbeteg szakellátók jóval magasabb aránnyal
szerepeltek ezen belül, akkor ez elfogadhatónak mondható (Babbie 2008).
Ezen kívül az elmúlt években történt kórház integrációk miattjóval kevesebb a tényleges
szolgáltatók száma, mint ami a listán szerepelt, ami növelte a válaszadói arányt, de ez nem
jelent meg az 50 %-ban. Összesen 7 alkalommal utasították el a válaszadást, ami jelentősen
nem torzította az eredményeket.
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Lényegében tehát 254 db szolgáltatóról sikerült információt gyűjteni. Ebből 108
foglalkozik telemedicinával, ami 42,5 %-nak felel meg (1. ábra). Ez az arány intézményi szinten
kissé magasabb, ugyanakkor vállalkozói szinten valamelyest alacsonyabb. Az eredmények
szerint az első hipotézis lényegében megdőlt, hiszen ha a szolgáltatóknak nem is a többsége, de
jelentős hányada alkalmazza a telemedicinát az ellátásban a finanszírozási nehézségek ellenére.
Egészségügyi
Intézmény Vállalkozás
Összesen
szolgáltatók
db
%
db
%
db
%
Telemedicinátnem 120 56,1 26
65
146
57,5
alkalmazó
Telemedicinát
94 43,9 14
35
108
42,5
alkalmazó
Összesen
214 100 40
100
254
100
1. ábra: Az egészségügyi szolgáltatók távellátás szerinti megoszlása
A 108 db szolgáltató 74 településen található hazánkban, ami viszonylag szórtan
helyezkedik el az országban. Ugyanakkor a településhálózati sajátosságból fakadóan az
Alföldön, azon belül is különösen a Dél-Alföldön figyelhető meg egyfajta koncentráció, míg a
Dunántúl városhiányos térségeiben kevésbé találhatók sűrűsödési gócpontok (2. ábra).
A szolgáltatók között megyei kórházak, klinikák és köztük újonnan felújított,
korszerűsített járóbeteg szakellátók is megfigyelhetők. Tehát nem csupán a magasabb
progresszivitási szintű intézmények képviseltetik magukat, azonban a szolgáltatók számát
figyelembe véve általában a megyeszékhelyek emelkednek ki, ahol többek között megyei
oktató kórházak és klinikák is megjelennek (pl. Miskolc, Debrecen, Szolnok, Pécs, Kaposvár,
Veszprém). A főváros kiemelt szerepet kap, hiszen 25 db egészségügyi szolgáltató érintett a
telemedicinális ellátásban.Nagyobb léptékben Pest megyében található koncentrálódás, azon
belül is a Budapesti Agglomeráció térségében, ami feltehetően a nagy múltú, magasabb
progresszivitású intézmények közelségének és az ellátás „nyomásának” köszönhető.

2. ábra: A telemedicinát alkalmazó szolgáltatók területi megoszlása Magyarországon
86

Ezen kívül pedig még Borsod-Abaúj-Zemplén megyében figyelhető meg koncentráció, amit
valószínűleg az orvoshiány és azon belül is különösen a radiológus hiány hívhatott életre.
Érdekes módon Nógrád megyében „lyukas” a távellátás, hiszen egyetlen szolgáltató sem
képviselte a telemedicinával egybekötött ellátást, ami feltehetően inkább a módszertanból
fakadó hiátusnak tudható be, és valószínűsíthetően nem a tényleges helyzetképet mutatja.
A telemedicina alkalmazásának időbeli megoszlását tekintve kisebb arányban
szerepelnek azok a szolgáltatók, akik újonnan, az elmúlt 1-2 év során vezették be ezt az ellátási
formát. Míg azok az intézmények, akik 3-5 éve, és azok, akik több mint 5 éve foglalkoznak
telemedicinával a válaszadók felét adják (3. ábra). Tehát a második hipotézis is megdőlt, hiszen
a szolgáltatók jelentős hányada már évek óta alkalmazza a távellátást és esetükben már nem új
keletű szolgáltatásként jelenik meg, hanem sokkal inkább bevett gyakorlatként.

3. ábra: A telemedicina alkalmazásának időbeli megoszlása 95 válasz alapján
További fontos kérdés volt az is, hogy az egyes szolgáltatók milyen kapcsolatot
tekintenek telemedicinának. A szakirodalom szerint az orvos-orvos és az orvos-beteg közötti,
fizikai távolságot áthidaló kontaktus egyaránt telemedicinának tekinthető (Ficzere és Ködmön
2011), ami tükröződik a válaszadók arányában is (4. ábra). Ugyanakkor kétszer akkora azoknak
az aránya, akik az orvosok közötti kapcsolatot azonosítják a telemedicinával az orvos-beteg
kapcsolattal ellentétben. Ez feltehetően annak köszönhető, hogy hazánkban a telemedicina
fogalma elsősorban az egészségügyi szakemberek közötti diagnosztikai képek küldésében és
értékelésében merül ki. Továbbá a betegeket nem vonják be a távellátásba, hiszen a nyugati
mintákkal ellentétben a háziorvos és a szakorvos közötti videokonferenciás kapcsolat
lehetősége nincs megteremtve. A távfelügyelet pedig alapvetően fizetős szolgáltatásként jelenik
meg, ami miatt nem túlságosan elterjedt.
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4. ábra: A telemedicinális kontaktusok definiálásával kapcsolatos attitűdök megoszlása 205
válasz alapján
Az egészségügyi szakemberek közötti telemedicinális kapcsolatok megvalósulhatnak
adott intézményen belül, annak orvosai között. Létrejöhet hazai intézmények között is, amikor
egy adott intézmény más hazai intézménnyel veszi fel a kapcsolatot, és kialakulhat hazai és
külföldi intézmények között is (5. ábra). Ez utóbbi, ami nagy távolságot feltételez hazánkban
elenyésző számú szolgáltatót érint, mindössze kilencet. A települések közti kapcsolatot
feltételező második típus adja a legtágabb csoportot, amitől kevésbé marad el az első csoport.
Összességében tehát a településközi távellátási kapcsolatok a meghatározóak.

5. ábra: Az egészségügyi szakemberek között megvalósuló távellátási kapcsolatok típusai

88

A telemedicina részterületei közül a távdiagnosztika túlsúlya meghatározó, közel 90
szolgáltatóval (6. ábra). Ebben az esetben különböző digitális képeket (RTG, CT, MR)
értékelnek ki a szakorvosok. Ehhez szorosan kapcsolódik a konzílium, hiszen az esetlegesen
felmerülő kérdések megvitatására ad alkalmat. A távfelügyelet viszonylag elenyésző, míg
manipulációt, tehát távérzékelők segítségével történő beavatkozást nem végeznek hazánkban a
kutatás szerint.

6. ábra: A telemedicina részterületeinek gyakorisága
Az orvosi szakterületek közül a radiológiának van kulcsszerepe a képek távleletezése
miatt, ami közel 70 szolgáltatót érint (7. ábra).

7. ábra: A telemedicina gyakorisága szakterületek szerint
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Ezen felül használják még a belgyógyászatban, kardiológiában, sebészetben is, ami szintén
kapcsolatba hozható a digitális képalkotással. A nemzetközi szakirodalom szerint is a
teleradiológia a telemedicina legfejlettebb ága. Ezen kívül a telepatológiának és a
teledermatológiának van nagyobb elismertsége (WHO 2010), ugyanakkor hazánkban ezek a
szakterületek már nem kaptak olyan nagy szerepet.
A telemedicina jövőbeli használatáttekintve igen megosztott a kép. Azoknak a
szolgáltatóknak az egyharmada, akik jelenleg még nem foglalkoznak telemedicinális ellátással,
bizonytalanok e szolgáltatás jövőbeni alkalmazását illetően (8. ábra). A válaszadók további 30
%-a egyértelmű álláspontot foglalt el, miszerint nem kívánja integrálni a hagyományos
ellátásba a távellátást. Ugyanakkor a szolgáltatók enyhe többsége,közel 40 %-a az elkövetkező
1-2 éven belül alkalmazni akarja a telemedicinát, hiszen több esetben a szükséges rendszer már
kiépítés alatt áll.

8. ábra: A telemedicina jövőbeli alkalmazására vonatkozó tervek 123 válasz alapján
ÖSSZEGZÉS
Összegzésként elmondható, hogy a bevezetőben megfogalmazott hipotézisek megdőltek,
hiszen a szolgáltatók jelentős hányada foglalkozik telemedicinával az ellátásban, ami esetükben
általában nem új keletű. A kompetencia problémák miatt egyes adatok megkérdőjelezhetők,
ugyanakkor a kutatás legfőbb érdeme egy területi adatbázis összeállítása volt, aminek eleget
tett, és ami jelenleg egyedüli az országban. Ezen felül e kutatás társadalmi hasznosulása a
figyelemfelkeltésben is megmutatkozik, ami érintheti az egészségpolitikusokat, egészségügyi
szakembereket és a betegeket is, és ezáltal hozzájárulhat a telemedicina nagyobb léptékű
elfogadásához, valamint egy hatékonyabb egészségügyi ellátás jövőképéhez.
Egyre több településen, egyre több intézmény, egyre több szakterületen alkalmazza a
távellátást. Ebből adódóan célszerű lehet egy további kérdőíves felmérés azon szolgáltatók
esetében, akik tervezik e szolgáltatás bevezetését. Ezen felül e kutatás kiindulópontként
szolgálhat egy kvalitatív kutatáshoz, hiszen a szakorvosi interjúk rávilágíthatnak a telemedicina
rejtett dimenzióira, különös tekintettel a hatékonysági kérdéseire, a hagyományos ellátásba való
integrációjára. Ráadásula települések közötti távellátási kapcsolatok feltérképezése is lényeges
lehet az egészségföldrajz számára.
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Csomós György26
MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI KÖZPONTJAINAK RANGSOROLÁSA ÉS
KLASSZIFIKÁCIÓJA (1992-2012)27
BEVEZETÉS
A városokkal kapcsolatos kutatások egyik napjainkban népszerű irányzata a városok
nemzetgazdaságban, illetve a globális gazdaságban betöltött szerepének vizsgálatával
foglalkozik, azon belül is a termelés-irányítás összefüggés feltárásával. Taylor (2004) szerint
ugyanis a városok nem egyszerűen alkotó elemei a nemzetgazdaság egészének és azon keresztül
részei a globális gazdaságnak, hanem azt formáló önálló szereplői. Lényegében hasonló
véleményt fogalmaz meg Scott et al. (2001) is: az elmúlt néhány évtizedben a
nemzetgazdaságok folyamatosan fragmentálódtak, felértékelődött a nagyvárosi régiók szerepe,
amelyek többé-kevésbé független entitásokként működnek a globális gazdasági rendszerben.
A nemzetközi trendekkel többé-kevésbé azonosuló, a városok gazdasági rendszerben
betöltött szerepét vizsgáló, vagy legalábbis érintő kutatások természetesen Magyarországon is
megtalálhatók. Ebbe az irányzatba illeszkedik – többek között – Enyedi György (2000), Barta
Györgyi (2001), Beluszky Pál és Győri Róbert (2004), Rechnitzer János, Csizmadia Zoltán és
Grosz András (2004), Kukely György (2006), Koltai Zoltán (2007), Lux Gábor (2013) egy-egy
elemzése. A városokban működő gazdasági szervezetek pénzügyi teljesítménye alapján alkotott
elemzések azonban nem állnak rendelkezésre – szemben a fentebb említett külföldi munkákkal
–, amelynek két lényeges oka van:
A nemzetközi kutatásokban a globális gazdaságirányítás csomópontjait elsősorban
azokkal a városokkal azonosítják, amelyekben a világgazdaságban meghatározó szereppel
rendelkező nagyvállalatok/bankok székhelyei (headquarters) koncentrálódnak. Ezt a
megközelítést azonban roppant nehéz Magyarországon érvényesíteni, amelyre Barta György
(2001) elemzése világos magyarázattal szolgál: a külföldi tőkével privatizált volt állami
nagyvállalatok (és a rendszerváltozás után zöld mezős beruházások keretében hazánkban
megtelepedett multinacionális vállatok) leglényegesebb vonása, hogy azok külföldi
központokhoz kapcsolódnak. Az említett gondolatot támasztják alá a HVG TOP 500 rangsorai
is: a legnagyobb Magyarországon működő cégek/bankok döntően külföldi tulajdonban vannak,
irányításukat nem hazánkból végzik, hanem az anyavállalatok koordinálják.
Tovább bonyolítja a kérdést, hogy egyes vállalkozások, különösen a nagyobb méretű,
jelentős munkaerőt foglalkoztató multinacionális vállalatok (de ebbe a kategóriába tartozik
többek között a MÁV is) több telephelyen működnek, pénzügyi adataik viszont a bejegyezett
székhelyükön kerülnek feltüntetésre. Éppen ezért egy-egy, esetenként csak irodákból álló
cégközpont messze nagyobb gazdasági (és stratégiai döntési) funkcióval rendelkezik, mint
bármelyik tényleges termelést megvalósító telephely. Erre jó példát szolgáltatnak a
kiskereskedelmi láncok (pl. Tesco, Spar), amelyeknek több száz telephelyből álló hálózatát
egyetlen országos központból koordinálják.
A fent említett problémák – illetve a későbbiekben részletezésre kerülő településszintű
gazdasági adatokkal kapcsolatos dilemmák – miatt jelen elemzésben kompromisszumot kell
kötni: Magyarország esetében az irányítás és ellenőrzés központjai helyett a gazdaság
Csomós György: Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszék
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központjai kerülnek azonosításra. Az egzakt elemzés érdekében egy olyan – elsősorban a
világgazdaság irányító és ellenőrző központjainak meghatározására szolgáló – módszert
adaptálok (Csomós 2013), amelynek segítségével a városokban működő gazdasági szervezetek
különböző pénzügyi paraméterei egyetlen komplex mutatóvá integrálhatók. A településeket a
komplex mutató értéke alapján az 1992-2012 közötti két évtizedben rangsorolom. Továbbá
magyarázatot keresek arra, hogy milyen tényezőknek köszönhető egyes települések vártnál is
előkelőbb pozíciója a rangsorokban, illetve a gazdasági folyamatok miért és hogyan
befolyásolták a települések pozícióváltozását.
ADATOK ÉS MÓDSZEREK
A települések gazdasági teljesítményével kapcsolatos elemzések legfontosabb problémája,
hogy egyrészt kevés, vagy nem megfelelő a rendelkezésre álló településszintű adat (Ambrus et
al. 2008), másrészt nem tisztázott, hogy a meglévő adatokból melyeket és hogyan érdemes
felhasználni.
Az elemzésben a TeIR NAV társasági adóbevallás kiemelt adatai közül azokat használtam
fel, amelyek közelítőleg megfelelnek a Forbes „The Global 2000” rangsorban szerepelő
adatoknak (forgalom, piaci érték, eszközállomány, profit), igaz nem a gazdasági szervezetek,
hanem a települések szintjére lebontva (amely végül is a településen működő gazdasági
szervezetek adatainak összegzése). A kapott eredményeket a bruttó hozzáadott érték
függvényében vizsgáltam, hiszen több olyan, a későbbiekben bemutatásra kerülő település is
van Magyarországon, ahol a gazdasági szervezetek esetenként extrém teljesítménnyel
rendelkeznek, ugyanakkor a GDP-hez nem, vagy méretükhöz képest igen alacsony mértékben
járulnak hozzá. Az elemzésbe bevont pénzügyi mutatók a következők: Adózott eredmény;
Értékesítés nettó árbevétele; Mérleg főösszeg; Saját tőke összege; Bruttó hozzáadott érték.
Az adott településre (x) egy adott évben (y) jellemző komplex mutatószám aGazdasági
Erő (GE), amely a következő módszerrel került megállapításra:
(𝐴𝐸𝑥,𝑦 + 𝑁Á𝑥,𝑦 + 𝑀𝑥,𝑦 + 𝑆𝑇𝑥,𝑦 )
𝐺𝐸𝑥,𝑦 = √
∗ 𝐵𝐻É𝑥,𝑦
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Ahol:
AEx,y = az adózott eredmény aránya az összes település összesített adózott eredményhez
képest;
NÁx,y = az értékesítés nettó árbevételének aránya az összes település összesített nettó
árbevételéhez képest;
Mx,y = a mérleg főösszeg aránya az összes település összesített mérlegfőösszegéhez képest;
STx,y = a saját tőke aránya az összes település összesített saját tőkéjéhez képest;
BHÉx,y = a bruttó hozzáadott érték aránya az összes település összesített bruttó hozzáadott
értékéhez képest.
A GE tehát a településeken működő gazdasági szervezetek pénzügyi adatai alapján
képzett mértékegység nélküli komplex mutató, Magyarországra jellemző összesített értéke
minden évben 100. A kiemelkedő GE értékkel rendelkező települések (specifikációjuk a
későbbiekben kerül kifejtésre) a magyar gazdaság központjainak tekinthetők.
A GAZDASÁGI KÖZPONTOK KLASSZIFIKÁCIÓJA ÉS POZÍCIÓVÁLTOZÁSA
1992-ben, vagyis alig három évvel a rendszerváltozás után a települések még mindig abban a
hierarchikus sorrendben követték egymást, amelyet az államszocializmus időszakában vettek
fel. Magyarország legjelentősebb gazdasági központja a főváros, Budapest volt, amelyet a nagy
és közepes méretű, komplex gazdasági szerkezettel rendelkező városok (többnyire a
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szocializmusban intenzíven fejlesztett megyeszékhelyek) követtek, közéjük pedig néhány
speciális iparközpont ékelődött. Két évtized alatt, 2012-re ez a jól magyarázható struktúra
felborult, jóval összetettebbé vált, az új típusú gazdasági központok megjelenését pedig szinte
kizárólag külső gazdasági mechanizmusok mozgatták. Budapest megkérdőjelezhetetlen vezető
szerepe továbbra is megmaradt, sőt növekedett is, viszont a komplex iparprofilú városok
korábbi összefüggő csoportja szétszakadt, a tradicionális iparközpontok pozíciója pedig a
privatizáció sikerességétől függően változott meg. A rendszerváltozást követően megindult
intenzív külföldi működő tőke beruházások azonban új szereplőket emeletek a gazdasági
csomópontok közé, olyan településeket, amelyek közül sok korábban semmilyen gazdasági
funkcióval sem rendelkezett. Speciális elemként Magyarországon is feltűntek azok a
települések, amelyek a külföldi multinacionális vállalatok offshore cégeinek adnak otthont.
Ezek a jellemzően egy-kétezer fős települések annak ellenére váltak – legalábbis látszólag – a
magyar gazdaság igen fontos szereplőivé, hogy az offshore cégek semmilyen belföldi gazdasági
tevékenységet nem folytatnak. Így 2012-ben a gazdasági funkciók alapján a következő
településcsoportok mutathatók ki:
1) Metropolisz összetett gazdasági szerkezettel (Budapest);
2) Nagyvárosok összetett gazdasági szerkezettel
3) Tradicionális iparvárosok
4) Turisztikai központok
5) Új gazdasági központok
6) Offshore települések
7) Egyéb városok, községek
Az 1. táblázat a vezető 25 gazdasági központ GE értékét és klasszifikációját mutatja.
1. táblázat: A 25 legnagyobb GE értékkel rendelkező település 1992-ben és 2012-ben
GE
1992

Rang Település

Típus

1

Budapest

Metropolisz összetett
gazdasági szerkezettel

2

Győr

3

Debrecen

4

Pécs

5

Szeged

6

Miskolc

7

Paks

Település

Típus

GE
2012

Metropolisz
összetett
46.68 Budapest
51.07
gazdasági
szerkezettel
Nagyvárosok
Nagyvárosok összetett
összetett
2.20 Győr
3.37
gazdasági szerkezettel
gazdasági
szerkezettel
Nagyvárosok
Nagyvárosok összetett
összetett
1.90 Szombathely
1.53
gazdasági szerkezettel
gazdasági
szerkezettel
Nagyvárosok
Nagyvárosok összetett
összetett
1.79 Debrecen
1.48
gazdasági szerkezettel
gazdasági
szerkezettel
Nagyvárosok összetett
Új gazdasági
1.61 Budaörs
1.42
gazdasági szerkezettel
központok
Nagyvárosok összetett
Turisztikai
1.58 Hajdúszoboszló
1.23
gazdasági szerkezettel
központok
Tradicionális
Traditionalindustrialcities 1.52 Dunaújváros
1.10
iparvárosok
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8

Székesfehérvár

Nagyvárosok összetett
gazdasági szerkezettel

9

Szombathely

Nagyvárosok összetett
gazdasági szerkezettel

10

Nyíregyháza

Nagyvárosok összetett
gazdasági szerkezettel

11

Nagykanizsa

Nagyvárosok összetett
gazdasági szerkezettel

12

Dunaújváros

Tradicionális iparvárosok

13

Tiszaújváros

Tradicionális iparvárosok

14

Szolnok

Nagyvárosok összetett
gazdasági szerkezettel

15

Bőcs

Tradicionális iparvárosok

16

Kecskemét

Nagyvárosok összetett
gazdasági szerkezettel

17

Hajdúszoboszló Turisztikai központok

18

Békéscsaba

19

Zalaegerszeg

20

Százhalombatta Tradicionális iparvárosok

21

Veszprém

22

Kaposvár

23

Szekszárd

24

Siófok

Turisztikai központok

25

Tatabánya

Nagyvárosok összetett
gazdasági szerkezettel

Nagyvárosok összetett
gazdasági szerkezettel
Nagyvárosok összetett
gazdasági szerkezettel

Nagyvárosok összetett
gazdasági szerkezettel
Nagyvárosok összetett
gazdasági szerkezettel
Nagyvárosok összetett
gazdasági szerkezettel

95

Nagyvárosok
összetett
1.14 Székesfehérvár
gazdasági
szerkezettel
Offshore
0.80 Újlengyel
települések
Nagyvárosok
összetett
0.79 Szeged
gazdasági
szerkezettel
Nagyvárosok
összetett
0.78 Kecskemét
gazdasági
szerkezettel
Nagyvárosok
összetett
0.77 Miskolc
gazdasági
szerkezettel
Új gazdasági
0.75 Bicske
központok
Nagyvárosok
összetett
0.74 Nyíregyháza
gazdasági
szerkezettel
Offshore
0.65 Csomád
települések
Nagyvárosok
összetett
0.62 Pécs
gazdasági
szerkezettel
Új gazdasági
0.60 Törökbálint
központok
Tradicionális
0.59 Százhalombatta
iparvárosok
Új gazdasági
0.56 Gödöllő
központok
Tradicionális
0.56 Kazincbarcika
iparvárosok
Nagyvárosok
összetett
0.55 Veszprém
gazdasági
szerkezettel
Új gazdasági
0.53 Komárom
központok
Tradicionális
0.48 Paks
iparvárosok
Turisztikai
0.46 Siófok
központok
Új gazdasági
0.45 Biatorbágy
központok

1.05

1.00

0.89

0.84

0.77

0.69

0.59

0.56

0.55

0.47
0.43
0.42
0.41

0.40

0.40
0.40
0.38
0.37

A következőkben a magyar gazdaság központjainak jellemző csoportjait mutatjuk be. Kitérünk
azokra a gazdasági mechanizmusokra, amelyek a települések pozícióját befolyásolják, illetve a
különböző csoportokat létrehozták. Ez ugyanis világosan illusztrálja, hogy a nyitott magyar
gazdaságot nem endogén erők, hanem döntően külső globális hatások mozgatják. A külföldön
meghozott pozitív gazdasági döntések egy-egy települést gyorsan vezető pozícióba emelhetnek,
a negatív beruházói döntések pedig éppen olyan gyorsan meg is foszthatják attól.
BUDAPEST: METROPOLISZ ÖSSZETETT GAZDASÁGI SZERKEZETTEL
Sassen (2006: 63) szerint rendszerváltozást követően a nagyobb kelet-európai városok – főleg
a fővárosok – visszaszerezték a háború előtti jelentőségüket a régió gazdasági életében.
Véleménye szerint erre Budapest nyújtotta a legjobb példát. Bizonyosságát abban látta, hogy a
kelet-európai gazdaságokba érkező külföldi működőtőke beruházások értéke 1992-1997 között
Magyarországon volt a legnagyobb, döntő többsége pedig Budapestet célozta meg. Sassen
szerint ennek elsősorban az volt az oka, hogy az 1990-es évek elején a magyar főváros nyugati
mintájú nemzetközi üzleti enklávénak számított Kelet-Európában, és abban az időben olyan
üzleti, turisztikai szolgáltatásokat kínált, amelyek más regionális vetélytársai fölé emelték. Nem
meglepő, hogy a Globalization and World Cities Research Network (GaWC) Budapestet az
igen előkelő Gamma világvárosok közé sorolta, egy kategóriába többek között Atlantával,
Berlinnel vagy Sanghajjal (Beaverstock et al. 1999). A 2000-es évek elejére Budapest mellett
más városok is szereplőivé váltak a regionális gazdaságnak, így például Győr, Székesfehérvár
és Debrecen (Szemző, Tosics 2005).
Ez utóbbi változások ellenére továbbra is Magyarország egyik legsúlyosabb
(évszázados múlttal rendelkező) térszerkezeti problémája a Budapest – vidék dichotómia
(Enyedi 2000; Cséfalvay 2001). Budapest dominanciája nemcsak a gazdasági teljesítmény
vonatkozásában figyelhető meg (bár abban különösen szembetűnő), hanem kiterjed az élet
szinte minden területére, egyes esetekben pedig (pl. pénzügyi rendszer, kormányzás, K+F)
szerepe szinte kizárólagos (Gál 1998; Wágner 2004, Barta et al. 2007). A főváros gazdasági
teljesítménye a rendszerváltozást követően kisebb ingadozások mellett lényegében stabilnak
tekinthető: az 1992 és 2012 között két évtizedben az GE1000 közel 50%-át adta. Budapestet
követő 999 település sokszor együttesen sem éri el a főváros GE értékét, sőt tulajdonképpen a
főváros értékének éves ingadozása befolyásolja az összes többi település GE értékének
mozgását.
Budapest extrém gazdasági dominanciáját világosan tükrözi, hogy az GE értékének
minimumát jelentő 1992-ben a következő 613 település csak együttesen volt képes a főváros
gazdasági potenciáljának ellensúlyozására, a vizsgált időszak 11 évében viszont –
köszönhetően az 50%-ot meghaladó GE értékének – a következő 999 település együtt sem. A
gazdaság főváros centralizáltságát az is jól illusztrálja, hogy amíg népességszáma mindössze
17%-a Magyarország népességének, addig GE értéke az országos értéknek átlagosan 50,27%a, sőt amíg előbbi 1992-höz képest 14%-al csökkent addig utóbbi lényegében változatlan
maradt.
NAGYVÁROSOK ÖSSZETETT GAZDASÁGI SZERKEZETTEL
A rendszerváltozást követően a nyugat-magyarországi nagyvárosok – különösen
Székesfehérvár és Szombathely – rendkívül előnyös pozícióra tettek szert (Baráth et al. 2001;
Kukely 2006), a keleti országrész nagyvárosaihoz képest messze több külföldi céget (és külföldi
működőtőkét) vonzottak. Az 1. táblázatban látható, hogy Szombathely 1992-ben a 9. helyen
állt a rangsorban, azonban 2012-re a 3. helyre zárkózott, GE értéke pedig közel duplájára
emelkedett. Szirmai et al. (2003: 37) szerint Székesfehérvár 2002-re Győr után a legnagyobb
magyarországi vidéki külföldi befektetői területté vált, GE értéke 1992-től folyamatosan
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emelkedett (sőt 1997-ben és 1998-ban még Győrt is megelőzte). Ugyanakkor 2002-től több
jelentős hazai és külföldi cég is leállította székesfehérvári termelését (az IBM és a Kenwood
2002-ben, az Ikarusbus-Irisbus 2003-ban, a Parmalat Hungária 2004-ben, a Cornexi 2008-ban),
így nem meglepő, hogy GE értékének csökkenése mellett pozíciójából is veszített.
Székesfehérvár 2012-ben a jelentősebb magyarországi gazdasági központok közé tartozott (8.
hely), egyes túlfejlesztett szegmensekben (pl. autóalkatrész gyártás) azonban válságterületnek
számít.
A rendszerváltozást követő gazdasági folyamatok a regionális központok közül Pécset
érintették a leghátrányosabban, ami abban is megmutatkozik, hogy 2012-re aGE értéke közel
70%-kal csökkent, pozíciójából pedig 12 helyet veszített. Szeged és Miskolc esetében aGE
szintén jelentősen, de Pécshez képest mindenképpen kisebb mértékben (45, illetve 51%-kal)
csökkent, pozíciójukból is kevesebbet veszítettek.
A városok gazdasági teljesítménye szempontjából kulcskérdés a külföldi működőtőke
befektetések (FDI) koncentrációja, amely Magyarországon azért is lényeges, mert a jelentős
termelést megvalósító hazai cégek többsége napjainkban külföldi tulajdonban áll (Barta 2001;
Antalóczy et al. 2011). Az FDI területi vetületeit vizsgáló tanulmányok azt állapítják meg, hogy
Pécs viszonylag gyenge tőkevonzó képességgel rendelkezik (Juhász, Schottner 2003),
ugyanakkor Antalóczy és Sass (2005) szerint Szegedet, Debrecent és különösen Miskolcot az
országos átalaghoz képest gyorsabb működőtőke-állomány növekedés jellemzi. Nem véletlen
tehát, hogy Szeged, Debrecen és Miskolc (nyilván Győr, Székesfehérvár és Szombathely
mögött) a GE rangsorban is kedvezőbb pozíciókkal rendelkezik, mint a kevésbé dinamikusan
fejlődő, kevesebb FDI-t vonzó Pécs.
A nem regionális központ megyeszékhely városok GE értékében, és helyezésében
általában gyengülés mutatkozik 1992-höz képest. Ez alól kivételt képez Kecskemét (1992: 16.
hely, 2012: 11. hely), amelyet versenyképessége emel a vezető vidéki városok közé (Koltai
2007). Figyelembe véve a járműipari óriás beruházások kedvező hatását a városok gazdasági
teljesítményére – erre enged következtetni az Audi győri, a Suzuki esztergomi és az Opel
szentgotthárdi jelenléte (Rechnitzer– Smahó szerk. 2012) – várható, hogy a 2012-ben elindult
Mercedes-Benz projekt tovább javítja Kecskemét jelenlegi pozícióját. Ugyanakkor a külföldi
működőtőke beruházások egyik legfontosabb északkelet-magyarországi központjaként számon
tartott Nyíregyházán (Barta 2001) is biztatóak a folyamatban lévő beruházások: 2014-ben
tovább növelte termelését a Nyíregyházi Ipari Parkban 2008-ban megjelent LEGO
Manufacturing Kft.
TRADICIONÁLIS IPARVÁROSOK
A komplex gazdasági szerkezettel rendelkező regionális központokkal szemben a tradicionális
iparközpontok pozícióját általában mindössze egy-egy nagyobb, speciális tevékenységet
folytató vállalathatározza meg. A rangsor élcsoportjába tartozó városok közül kiemelkedik
Dunaújváros, Tiszaújváros, Jászberény, Bőcs és Kazincbarcika. Az ebbe a csoportba tartozó
városoknak két közös jellemzője mutatható ki: egyrészt a rendszerváltozás előtt is jelentős
termelőkapacitásokkal rendelkeztek, a privatizációt követően pedig vagy sikeres, sokan viszont
kevésbé sikeres fejlődési pályára álltak, másrészt a domináns vállalatok gazdasági teljesítménye
pozitív és negatív irányba is erősen befolyásoljaa város teljesítményét. Az említett városok
közül a legnagyobbGE értékkel Dunaújváros rendelkezik, amely nemcsak lakosságszáma miatt
emelkedik ki a csoportból, de gazdasági szerkezete is a komplex központokhozközelít. A város
jelenlegi pozícióját elsősorban az ukrán (közvetve orosz) tulajdonban álló ISD Dunaferrnek, és
az autóabroncs gyártó dél-koreai HankookTire 2007-ben indult magyarországi
leányvállalatának köszönheti. Dunaújváros GE értéke azonban erős ingadozást mutat: 1992ben a kilencedik helyen állt a rangsorban, 2011-ben a 18. helyre esett vissza, viszont 2012-ben
már ismét a hetedik volt. Ez az ingadozás egyértelműen a Dunaferr működésében bekövetkezett
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változásokravezethető visszavezethető: a vállalt nemzetközi pozícióinak 1990-es években
indult folyamatos gyengülése miatt a város helyzete is egyre kritikusabbá vált (ezt még az új
beruházások sem tudták ellensúlyozni), azonban a vállalat modern fejlesztései, és a nyitás az
orosz piac felé pozitív változásokat generáltak. Tiszaújváros GE értéke közel ötödére csökkent
1992-höz képest, a város a mélypontot jelentő 56. helyet éppen 2012-ben érte el. Az alig 16
ezres Tiszaújváros pozícióját alapvetően a Mol Nyrt. tulajdonában álló TVK Nyrt. jelenléte
határozza meg, amely olyan világcéget is vonzott, mint a városban jelenleg 7000 főt alkalmazó
amerikai JabilCircuit. Negatívan befolyásolta viszont a város pozícióját (2010: 25. hely, 2012:
56. hely), hogy az amerikai AES Corporation 2012-ben leállította az évek óta folyamatos
veszteséget termelő tiszaújvárosi Tisza II. Hőerőművét, a dolgozók ¾-ét pedig elbocsátotta. A
viszonylag összetettebb gazdasági szerkezetű Dunaújvárossal és Tiszaújvárossal szemben a
legtöbb tradicionális iparközpont pozícióját csak egyetlen cég határozza meg, így Jászberényét
a svéd Electrolux, Kazincbarcikáét a kínai WanhuaIndustrial Group által birtokolt BorsodChem
Zrt., Bőcsét pedig a MolsonCoorsBrewingáltal birtokolt Borsodi Sörgyár Zrt. A vizsgált két
évtizedben a vezető gazdasági központok között stabil pozíciókkal rendelkezett Százhalombatta
(20-30. hely), amelyet alapvetően két cégnek köszönhet: egyrészt a városban működik az ország
legnagyobb erőműve, a GDF Suezáltal tulajdonolt hat blokkból álló, 2000 MW-nál is nagyobb
teljesítményű Dunamenti Erőmű, másrészt Százhalombattán található Magyarország egyetlen
olajfinomítója, a Mol által üzemeltetett 8,1 millió tonnás kapacitással rendelkező Dunai
Finomító.
A vegyipari (Tiszaújváros, Kazincbarcika és Százhalombatta) és kohászati
(Dunaújváros) iparközpontok közös jellemzője, hogy a gyárak energiaigényének kielégítése
érdekében kisebb-nagyobb teljesítményű erőműveket is üzembe helyeztek. Ugyanakkor
néhány kivételes eset is akad, amikor szinte kizárólag az erőmű határozza meg a város
pozícióját. A legfontosabb erőmű település Paks, ahol Magyarország egyetlen atomerőműve
működik. Bár a négy blokkból álló 2000 MW teljesítményű erőmű 2012-ben az ország
villamosenergia-termelésének rekordot jelentő 45%-át adta, Paks pozíciója mégis gyengült: az
GE értéke majd negyedére eset vissza, pozíciójából pedig 16 helyet veszített. Ezt az
magyarázza, hogy miközben az atomerőmű üzemeltetési költsége folyamatosan emelkedik, a
teljes állami tulajdon miatt a megtermelt áram árát alacsonyan kell tartani. A paksi atomerőmű
tervezett bővítése azonban újra javíthat a város pozícióján. A legspeciálisabb eset az alig 1100
fős Visonta, amelynek pozícióját (2012: 46. hely) szinte kizárólag az RWE és EnBW német
energetikai cégek tulajdonában áll 950 MW teljesítményű Mátrai Hőerőmű Zrt. és az erőművel
integrált lignitbányák határozzák meg.
TURISZTIKAI KÖZPONTOK
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia szerint Magyarország legnagyobb nemzetközi
vonzerővel rendelkező turisztikai attrakciója a főváros, Budapest, illetve a Balaton régió.
Behringer és Kiss (2004) a kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek földrajzi megoszlása
alapján arra a következtetésre jutott, hogy egyrészt Magyarországra igen erős Budapest/Balaton
koncentráltság jellemző, másrészt megfigyelhető egy sajátos szezonális attitűd is. Sulyok és
Kiss (2006) elemzése szerint Budapest egész évben közel egyenletes intenzitással fogadja a
turistákat, azonban a Balaton esetében szignifikáns nyári (június-augusztus) szezonalitás
mutatható ki, a vendégéjszakák közel kétharmada ebben az időszakban realizálódik. Budapest
és a Balaton mellett csak a szezonális hatásoktól kevésbé érintett gyógyfürdők (pl. Bükfürdő,
Gyula, Hajdúszoboszló, Hévíz, Zalakaros) jelentenek nemzetközi vonzerővel rendelkező
turisztikai attrakciót.
Budapest minden tekintetben Magyarország legjelentősebb turisztikai célpontjának
tekinthető, ám ezen a téren pozíciója korántsem olyan kirívó, mint arra aGE értéke
következtetni enged. 2012-ben a főváros GE értéke meghaladta a következő 999 település
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összesített GEértékét, azonban például a vendégéjszakák száma tekintetében a következő 20
település is képes volt Budapest ellensúlyozására. Az idegenforgalom vezető városai közül –
Budapest mellett és után – kiemelkednek a fürdővárosok (Hévíz, Hajdúszoboszló, Bük,
Sárvár,Zalakaros, Gyula, Harkány, Egerszalók), a Balaton környéki települések (Siófok,
Balatonfüred, Balatonszemes), illetve a komplex turisztikai attrakciót biztosító nagyvárosok
(Sopron, Győr, Eger, Szeged, Debrecen, Miskolc, Pécs).
A GE rangsorban mindösszekét olyan középváros található, amelyeknek a vezető
pozícióját döntően befolyásolja idegenforgalomi attitűdjük, igaz egy-egy országos
viszonylatban meghatározó ipari termelő- és szolgáltató cégnek is otthont adnak. Az egyik ilyen
középváros Siófok (2012: 24. hely), amely a Balaton régió legfontosabb idegenforgalmi
központja. Beluszky és Győri (2004) szerint Siófok turisztikai szerepköre mellett már
szokványos városi intézményei is kiépültek, illetve gazdasági funkcióját a német tulajdonában
álló Sió-Eckes Kft. (Eckes-Granini Group) erősíti, amely Magyarország legnagyobb
gyümölcslégyártó cége. A GE rangsor másik fontos turisztika központja Hajdúszoboszló (2012:
6. hely), amely európai relációban is frekventált gyógyfürdő városnak számít (Erfurt-Cooper –
Cooper, 2009), mindamellett ott található Magyarország egyik legnagyobb
gázszolgáltatójának, a közel 1100 településen működő és 1,2 millió fogyasztót kiszolgáló
TigázZrt.-nek (ENI leányvállalat) a székhelye is.
ÚJ GAZDASÁGI KÖZPONTOK
A rendszerváltozás után a külföldi működőtőke beruházások (FDI) tendenciája és területi
allokációja erősen befolyásolta, hogy mely települések, hogyan és mikor váltak a gazdaság új
központjaivá. Az 1990-es évek elején a külföldi multinacionális vállalatok először Budapesten
jelentek meg (Barta 2005), majd a nyugat-dunántúli városokban. Lux (2005: 85) szerint a
nyugat-keleti lejtő eleve érvényesült a távolság miatt, de a dunántúli térségek között is csak
azok vonzották a tőkét, amelyek rendelkeztek a megfelelő közlekedési kapcsolatokkal. Ennek
megfelelően elsőként a főváros agglomerációjának települései (pl. Budaörs, Gödöllő,
Törökbálint) zárkóztak fel a tradicionális gazdasági központok közé, illetve a nyugat-dunántúli
nagyvárosok (Győr, Székesfehérvár, Szombathely) erősítették meg pozíciójukat.
Az FDI célterületei között lényegében már az 1990-es évek elején megjelentek azok az
általában kis- vagy középvárosok, amelyekben egy-egy külföldi multinacionális vállalat
zöldmezős beruházás keretében jelentős termelőkapacitással rendelkező egységet létesített.
Általános jellemzője az új gazdasági központoknak, hogy többnyire kevés számú (sokszor csak
egyetlen) multinacionális vállalat határozza meg a GE értéküket, illetve azok megjelenése előtt
nagyon gyenge pozícióval rendelkeztek. Közvetlenül a rendszerváltozás után az egyik
legnagyobb volumenű beruházás a General Motor szentgotthárdi Opel gyárának létesítése,
amelyben a motorgyártás 1992-ben indult el. Ebben az évben a GE értéke alapján Szentgotthárd
még nem fért be az első 1000 település közé sem, azonban 1993-ben már a 25. volt, sőt 1995re –olyan nagyvárosokat is megelőzve, mint Szeged, Székesfehérvár, Pécs és Miskolc – az 5.
legfontosabb gazdasági központtá vált. Természetesen Szentgotthárd csak addig tudta ezt a
pozíciót tartani, amíg más településeken nem történtek megközelítőleg hasonló méretű
beruházások, így nem meglepő, hogy 2012-ben már csak a 65. helyen állt az GErangsorban.
Szentgotthárdhoz hasonló okok miatt került a vezető gazdasági csomópontok közé Bicske,
Esztergom, Hatvan, Jászfényszaru, Komárom, Rácalmás, Tab, illetve részben hasonló okok
miatt a Budapesti Agglomeráció új gazdasági központjai (Biatorbágy, Budaörs, Fót,
Törökbálint) is.
Kritikus tényezőnek nevezhető azonban, hogy az új gazdasági központoknak
meglehetősen egyoldalú a gazdasági szerkezete, hiszen azt lényegében csak egy-egy, vagy
néhány nagyobb termelőegység határozza meg.
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OFFSHORE TELEPÜLÉSEK
Magyarországon 1994-ben lehetett először külföldi cégeknek belföldi gazdasági tevékenységet
nem végző offshore cégeket létrehozni. Ezeket a cégeket sem helyi adó, sem forgalmi adó
kötelezettség nem terhelte, 2004-ig pedig mindössze 3%-os, majd 2005-ig 4%-os társasági
nyereségadót kellett fizetniük. Nem meglepő, hogy az offshore cégek száma folyamatosan
emelkedett, jegyzett tőkéjük pedig a kezdeti néhány milliárd forinttal szemben 2005-re már
meghaladta a 2000 milliárd forintot. Az offshore cégek gyarapodásának az Európai Unióhoz
történt csatlakozás vetett véget, hiszen a társasági nyereségadót egységesen 16%-ra emelték
(amely persze még mindig jóval alacsonyabb az Egyesült Államokban alkalmazott 35%-os
kulcsnál), jelenleg pedig 19%-os. Az adószabályok ugyanakkor továbbra is lehetőséget
biztosítottak arra, hogy Magyarországon bejegyzett cégből forrásadó fizetési kötelezettség
nélkül lehessen nyereséget átutalni a külföldi anyacégnek, illetve a cégcsoporton belüli
finanszírozás után ne kelljen iparűzési adót fizetni. Ezek a kedvezmények a megemelt társasági
nyereségadó ellenére is roppant kedvező kondícióknak bizonyultak.
A 2012-ben Magyarország vezető gazdasági központjai között szerepelt Újlengyel (9.
hely) és Csomád (15. hely). Míg előbbi 1994-ben tűnt fel először az GE1000 rangsorban, addig
utóbbi csak 2004-ben, aGE értékük viszont egészen drasztikus mértékben növekedett meg
2012-re: Csomád GE értéke 17516%-os, Újlengyel GE értéke pedig 41640%-os növekedést
mutatott. Joggal merül fel a kérdés, hogy milyen hazai nagyvállalatok, külföldi multinacionális
cégek hoztak létre óriási gyáregységeket ezeken a településeken (hasonlóan pl. Győrhöz vagy
Székesfehérvárhoz), vagy milyen nemzetközi kiskereskedelmi láncok, bankok helyezték
magyarországi székhelyüket oda (hasonlóan pl. Budaörshöz vagy Törökbálinthoz). A válasz
pedig egyszerűen az, hogy sem ilyen cégek, sem ilyen bankok nem léteznek. Sem az 1672 fős
Újlengyel, sem az 1546 fős Csomád nem rendelkezik gyárakkal, bankokkal, áruházlánc
központokkal. Ezek a pest megyei kistelepülések a legismertebb magyarországi offshore
települések, ahol a cégek ugyan impozáns pénzügyi paramétereket mutatnak fel, csak éppen
valós belföldi tevékenységet nem végeznek. Természetesen nagyvárosokban is telepedtek meg
offshore cégek – amelyre az egyik legjobb példa Szombathely (HVG, 2011) –, azonban az
Újlengyelhez és Csomádhoz hasonló offshore településeken lényegében nincs egyéb jelentős
gazdasági tevékenység.
ÖSSZEFOGLALÁS
Jelen tanulmányban arra tettem kísérletet, hogy egy, a külföldi gyakorlatban is alkalmazott
módszer segítségével azonosítsam és rangsoroljam a magyar gazdaság központjait. Ennek során
egy komplex mutatót vezettem be, amely integrálja a településeken működő gazdasági
szervezetek jellemző pénzügyi paramétereit. Mivel az adatok már az 1990-es évek elejétől
rendelkezésre álltak, lehetőség nyílt a gazdasági központok kevésbé informatív statikus állapota
helyett a viszonylag hosszú távú pozícióváltozásukat bemutatni. A magyar gazdaság erős
centralizáltságát világosan tükrözi, hogy a 100 legnagyobb gazdasági központ minden évben
átlagosan 85%-át biztosította az országra jellemzőGE értéknek, Budapest önmagában is 4550%-át.Az elemzésbe bevont többi, összesen 900 település, Magyarország gazdasági
teljesítményének mindössze 15%-át adta.
A települések GE értékét roppant eltérő és időben változó gazdasági tényezők
befolyásolták, mégis lehetőség nyílt az elemzési céloknak megfelelő településklasszifikáció
létrehozására. Az elemzésben a vezető gazdasági központok következő csoportjai kerültek
azonosításra: Metropolisz összetett gazdasági szerkezettel (Budapest); Nagyvárosok összetett
gazdasági szerkezettel; Tradicionális iparvárosok; Turisztikai központok; Új gazdasági
központok; Offshore települések
Budapest és a regionális központok gazdasági szerkezete roppant összetett, esetükben
nem mutathatók ki domináns gazdasági tényezők, bár kétségtelen, hogy utóbbiak
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teljesítményére az FDI volumenében bekövetkezett változások érzékelhetőbb hatást
gyakoroltak. A többnyire gyengülő pozícióval rendelkező tradicionális iparközpontok szerepét
fokozatosan átvették az új gazdasági központok. Ez utóbbiak általában olyan települések,
amelyek korábban elhanyagolgató szereplői voltak a gazdasági rendszernek, azonban a külföldi
multinacionális vállalatok beruházásai után jelentős gazdasági központokká fejlődtek.
Megszerzett pozíciójuk ugyanakkor roppant ingatag – talán csak a fővárosi agglomeráció
településeinek helyzete minősíthető stabilnak –, hiszen egy-egy negatív beruházói döntés
következtében éppen olyan gyorsan el is tűnhetnek, mint ahogyan megjelentek. Az egy-két ezer
fős offshore településeken a cégek mindössze virtuális tevékenységet folytatnak, mégis valós
gazdasági erővel rendelkeznek (ezt mutatja az általuk befizetett társasági nyereségadó hatalmas
összeg is).
1992-ben a vezető gazdasági központok viszonylag logikus struktúra mentén
rendeződtek: a komplex gazdasági szerkezettel rendelkező Budapestet a regionális központok
és a nagyobb megyeszékelyek követték, közéjük néhány speciális iparközpont ékelődött. 2012re ez a struktúra átalakult, összetettebb lett, a változásait pedig épp úgy befolyásolják hazai,
mint külföldről érkező hatások.
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Elekes Tibor¹
A FÖLDRAJZI TÉNYEZŐK SZEREPE A KÖZIGAZGATÁS TÉRBELI
VÁLTOZÁSAIBAN
BEVEZETÉS
A közigazgatás térbeli kialakításában, változásaiban meghatározó szerepük van a
természeti, társadalmi, gazdasági és politikai tényezőknek. Ezen tényezők konkrét tér- és
időbeli sajátosságait, föl-, illetve leértékelődését erdélyi példákkal szemléltetem.
A HAGYOMÁNYOS ERDÉLYI TÉRSZERVEZŐDÉS KIALAKULÁSA
Az állami és egyházi igazgatási intézmények, valamint a Magyar Királyságon belüli
erdélyi területegységek kialakítása Szent István király idejéig nyúlik vissza (Köpeczi 1993,
Bereznay 2011). A XI. században a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-szigethegység
(középhegység) közötti, nagyobbrészt Ny-K-i kiterjedésű vármegyék kialakításakor szempont
lehetett a korabeli településhálózat, egyházi és gazdasági központok, valamint az akkor
gazdasági jelentőségű sóbányák térbeli elhelyezkedése. A településrendszer kialakulásának és
több évszázados fejlődésének térbeli keretét a történeti Erdélyt is magába foglaló Kárpátmedence biztosította (Gyenizse, Lovász, Tóth 2011).
Új területegységek megjelenését eredményezte a szászok dél- és északkelet-erdélyi
betelepedése, valamint a székelyek előbb dél-, majd délkelet-erdélyi (mai székelyföldi)
megtelepítése. Etnikai alapú kiváltságos területként működött a szászok által lakott területek
túlnyomó részét magába foglaló, későbbi Nagyszeben központú Királyföld (Szászföld,
Altland), a történeti Székelyföld, valamint a Fogarasföldi románok vidéke (Köpeczi 1993,
Egyed 2006, Bereznay 2011). A XII.-XIII. században Dél-Erdélyből a mai Székelyföldre
betelepített székelyek által kialakított katonai-közigazgatási területegységek, a székek,
nagyobbrészt hegyvonulatok és vízfolyások által kijelölt tájhatárokhoz igazodtak (Elekes 2011,
2013). Ugyancsak nagyobbrészt természetföldrajzi lehatároltságú a románok által birtokolt
Fogarasföld. A szász térszerveződés a birtokba kapott területek térbeli kiterjedéséhez igazodott,
a szász székek területét Fehér megyei területbeékelődések szabdalták.
Keveset változott Erdély térszerveződése a XIV. századig, továbbra is fönnmaradt a
településekből álló megyék, székek és vidékek rendszere (1.ábra).
A korábbi „királyi” megyék a helyi nemesség intézményesített kollektív
önkormányzataként is értelmezhető „nemesi” megyékként működtek tovább. A korábbi
évszázadokban kialakult jogrendszer szerint működött a Szászföld, Székelyföld és Fogarasföld
(Köpeczi 1993, Egyed 2006, Bereznay 2011).
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1. ábra: Délkelet-Erdély közigazgatása a XIV. században.
AZ ERDÉLYI KÖZIGAZGATÁS ÁTSZERVEZÉSE A HABSBURG BIRODALOMBAN
A több évszázados folyamat eredményeként kialakult településhálózattal rendelkező, a
XIV. századra már kialakult erdélyi megyék, székely és szász székek, vidékek első jelentős
átszervezésére II. József idejében került sor. Az egyszerűsítés és ésszerűsítés jegyében
megfogalmazódott átszervezés fölszámolta a székek és vidékek különállóságát, az évszázadok
során működött etnikai hátterű autonómiákat új területegységekbe osztották. 1784-ben 10 új
erdélyi megyét alakítottak ki. A jelentős átalakítás eredményeként Doboka, Kolozs és Torda
vármegye K-i részei az új Torda megyét, Kolozs, Torda Ny-i része és Aranyosszék az új Kolozs
megyét alkották. A Székelyföld és Szászföld térségében vegyes etnikumú és felekezetű,
valamint eltérő gazdasági adottságú területegységeket vontak össze. Fogaras vidéke szász
székekkel és Felső-Fehér megyei területekkel az új Fogaras megye része lett (2.ábra).
Székelyföld területe, népességszáma alapján két új megye kialakítására lett volna alkalmas. A
Keleti-Kárpátok területén a székely medencesort, a Borszéki-, Gyergyói-, Csíki-, Kászoni-,
Alsó- és Felső-Háromszéki-medencét felfűző, jellegzetesen hegyvidéki gazdaságú
területegység mellett a nagyobbrészt dombsági és hegylábi gazdálkodású Maros- és
Udvarhelyszék összevonása lett volna indokolt. Ezzel szemben, a székelyföldi Marosszék
Küküllő vármegyével alkotta a Marosvásárhely központú új Küküllő megyét. A
hagyományosan Csíkhoz kötődő Kászonszék és az évszázadok során Udvarhelyhez kapcsolódó
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Bardócszék történelmük során először alkottak azonos közigazgatási egységet Háromszékkel,
az evangélikus szász többségű Brassó vidékkel valamint református magyar és ortodox román
vegyes lakosságú Felső-Fehér megyei területekkel. Az így „összerakott” Háromszék megye
központjának Brassót jelölték. Udvarhely-, Csík- és Gyergyószék együttesen alkotta az új
Udvarhely megyét. Az új helyzetben a csíki és gyergyói római-katolikus, valamint az
udvarhelyszéki nagyobbrészt protestáns székelyek szembeállításának szándéka is fölfedezhető.
Az új megyékben 2-3 korábbi közigazgatási központ versenghetett a központi szerepkörért
(Brassó és Sepsiszentgyörgy; Székelyudvarhely és Csíkszereda; Marosvásárhely, Segesvár és
Dicsőszentmárton stb.) (2.ábra).

2.

ábra: Délkelet-Erdély közigazgatása 1784-1790 között.

A rövid kezdeti időszak 10 megyéjéből 1784 után 11 megyét alakítottak ki, majd 1786
elején 3 kerületbe osztották őket. Az új, rendkívül változatos szerkezetű kerületek központja
Kolozsvár, Nagyszeben és Brassó lett (Bereznay 2011).
Az egyértelműen politikai indíttatású átszervezés 1790-es megszűnése után 1850-ig
visszaállt a hagyományos megyék, székek, vidékek rendszere (Wagner 1977).
Az 1806-ban már létező járások részben a természeti és a gazdasági tényezők
függvényébe szerveződtek az erdélyi megyékben és a székely székekben. Lipszky J. térképén
(1806) Erdély területét 11 vármegye (Alsó-Fehér, Felső-Fehér, Küküllő, Torda, Kolozs,
Doboka, Belső-Szolnok, Közép-Szolnok, Kraszna, Hunyad, Zaránd), 2 vidék (Kővár és
Fogaras), 5 székely szék (Udvarhely, Aranyos, Maros, Háromszék és a Gyergyóval, Kászonnal
együtt föltüntetett Csík), 9 szász szék (Szeben, Kőhalom, Segesvár, Medgyes, Nagysink,
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Újegyház, Szerdahely, Szászsebes, Szászváros) és 2 szász vidék (Brassó és Beszterce) alkotta.
A vármegyék, vidékek és székely székek területét kisebb közigazgatási területegységek
(„processus”) alkották: a 11 vármegyében és a 2 vidék területén 103, a Székelyföldön 29 járás
létezett. A kis kiterjedésük miatt nem volt indokolt a székeken belüli kisebb területegységek
kialakítása a Szászföldön. A korabeli szabad királyi városok és mezővárosok fogták össze a
falvak, tanyák és birtokok hálózatát. Szászföld rendelkezett a legfejlettebb településhálózattal:
4 szabad királyi város, 16 mezőváros, 255 falu és tanya. A Székelyföldön 1 szabad királyi
várost, 10 mezővárost, valamint 437 falut és tanyát írtak össze. A 11 vármegye és 2 vidék
korabeli településhálózatát 4 szabad királyi város, 41 mezőváros, valamint 1874 falu és tanya
alkotta (Herner 1987, Benigni et.al. 1837, Lenk 1839).
Újabb radikális átszervezésre került sor az 1848-49-es szabadságharc leverését követően.
1850-től a politikai elnyomás eszközeként működött a körzetekből és alkörzetekből álló katonai
közigazgatás. Erdélyben 5 „etnikai” alapú katonai kerületet létesítettek: 2 magyar (Kolozsvári,
valamint Aranyosszék kivételével a történeti Székelyföldet magába foglaló Udvarhelyi), 2
román (Gyulafehérvári és Rettegi), 1 német (Nagyszebeni Katonai kerület) többségűt (3.ábra).

3.

ábra: Az osztrák katonai közigazgatás Délkelet-Erdélyben 1850-ben.

Az 1856-os átszervezéskor a korábbi 5 erdélyi katonai kerületet 10 kisebb kerületbe
sorolták (Erdély 1857, Bielz 1857).
1860-1876 között ismét a hagyományos térszerveződésű közigazgatás érvényesült
Erdélyben (Helységnévtár 1873, Szabó 2003).
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AZ ERDÉLYI KÖZIGAZGATÁS 1876-TÓL 1950-IG
A városok, nagy- és kisközségek hálózatából fölépülő, újonnan kialakított vármegyék
területe járásszékhellyel rendelkező járásokra oszlott. A korábbi szabad királyi városok
túlnyomó része és a sikeresebb mezővárosok törvényhatósági jogú városok lettek. Lényegében
a megyével egyenrangúnak tekinthető városok a körülöttük levő megye székhelyeként is
működtek. A kisebb szabad királyi városokat, melyeknek nem volt gazdasági erejük önálló
törvényhatóság létrehozására, valamint a mezővárosok egy részét a rendezett tanácsú városok
közé sorolták. A járásokkal egyenrangúak voltak, közvetlen a vármegyei hatóság alá rendelve.
Ugyanakkor a körülöttük levő járás székhelyeként is működtek. A kisebb mezővárosok a
nagyobb falvakkal együtt a nagyközségek közé sorolódtak, a kisebb falvak a kisközségeket
alkották (Gyalai 1989). A törvényhatósági jogú városok, megye- és járásszékhelyként is
működtek, így több közigazgatási szerepkört töltöttek be egyidőben
(Kolozsvár,
Marosvásárhely).
1876-ban, az új polgári térfölosztás az új vármegyék területét nagyobbrészt a vármegyék,
székek és vidékek hagyományos térszerkezete, kiterjedése, valamint az etnikai-felekezeti
sajátosságok figyelembevételével alakította ki (4.ábra). Ugyanakkor fölszámolta a különleges
jogállású, kiváltságos területeket, a székely és szász székeket, valamint a vidékeket (Hajdú
2001).

4. ábra: Délkelet-Erdély közigazgatása 1876-ban.
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Részben a természeti adottságok függvényében kialakult székekhez igazították az új
székelyföldi megyék területét. Csík-, Gyergyó- és Kászonszék Csík megyét alkotta,
Udvarhelyszék, illetve Háromszék „kibővített” területén Udvarhely, valamint Háromszék
megyét létesítették. Marosszék a korábbi Torda vármegye K-i részével, Aranyosszék Torda
vármegye Ny-i részével alkotta Maros-Torda, illetve Torda-Aranyos megyét. Alsó-Fehér,
Hunyad és Fogaras területe és neve is átkerült az új beosztásba. Küküllő vármegye kevés
területi változással Kis-Küküllő néven szerepelt 1876 után. A Dél-erdélyi vegyes lakosságú
Szászföld Nagy-Küküllő és Szeben megyébe tagozódott, Brassó vidéke az azonos nevű megyét
képezte. Összevont megyerészekből létesült Szolnok-Doboka és Beszterce-Naszód,
megváltozott kiterjedéssel működött tovább Kolozs megye. Az új fölosztás alkalmazása során
keveset változott a járások területe.
1910-ben a történeti Erdély területén 87 járásba tagozódó 15 megye osztozott. 2
törvényhatósági jogú város (Kolozsvár és Marosvásárhely) és 27 rendezett tanácsú város
képezte a korabeli Erdély településhálózatának gerincét (Umlauft 1886, Szabó 2003, Zentai,
Kósa 2003).
Keveset változott az 1876-ban kialakított megyék térbeli kiterjedése az I. világháború után
Romániához került Erdélyben. A közigazgatás nyelve a román lett, de továbbra is majdnem a
teljes magyar közigazgatási-földrajzi névanyagot használták román fonetikus átírással (Szilágyi
2013). Erdélyben fönnmaradt a megye-járás-település rendszerébe illeszkedő térszerveződés
(Martinovici, Istrati 1921, Nacu 2012). A korábbi törvényhatóságú városok (municipii) és a
városok képezték továbbra is a településhálózat gerincét. Az I. világháború utáni NagyRomániában kihívást jelentett a 4 féle közigazgatási rendszer (Óromániai, besszarábiai, erdélyi,
bukovinai) egységesítése (Bajtalan 2013).
Etnikai-felekezeti, gazdasági szempontok szerinti kisebb megye és járáshatár
változásokra 1926-ban került sor (Împărţirea…1926).
Már az I. világháború előtti Romániában létezett politikai törekvés a megyék fölötti, több
megyét magába foglaló regionális területi-közigazgatási egységek kialakítására. A II.
világháború előestéjén, 1938-ban alakították ki és 1940-ig működtették a központosítást
szolgáló, 4-10 megyét magába foglaló tartományok szintjét. A történeti Erdélyben a
Gyulafehérvár központú Maros tartományhoz sorolták Csík, Udvarhely, Maros, Fogaras,
Szeben, Kis-Küküllő, Nagy-Küküllő, Torda és Fehér megyéket. Háromszék és Brassó további
8 havasalföldi megyével a Bukarest központú Bucsecs (Argyas) tartomány része lett. A
Kolozsvár központú Szamos tartomány Kolozs, Szamos és Naszód megye mellett magába
foglalta a partiumi Bihar, Szilágy, Szatmár, valamint Máramaros megyét. Hunyadot a Temesvár
központú Temes (Bánság) tartományhoz csatolták.
1940-1944 között a megosztott Erdély északi részén az 1876-ban kialakított magyar
megyékhez, D-en az 1926-ban létrehozott romániai megyékhez igazodott az új közigazgatási
egységek térbeli kiterjedése. A történeti Erdély magyarországi részét képezte Háromszék, Csík,
Udvarhely, Maros-Torda, Beszterce-Naszód, Kolozs és Szolnok-Doboka, a romániai rész
megyéi voltak Brassó, Fogaras, Nagy-Küküllő, Szeben, Kis-Küküllő, Hunyad, Fehér és
Kolozs-Torda megye (Bereznay 2011, Elekes 2006-2011).
ERDÉLY KÖZIGAZGATÁSI VÁLTOZÁSAI 1950-TŐL NAPJAINKIG
A II. világháború után a Romániához visszakerül Észak-Erdélyben is visszaállították a két
világháború közötti közigazgatási határokat. A hatalom kommunista átvételét követően
gyökeres politikai, gazdasági, társadalmi változások kezdődtek el. Mindez egy új
térszerveződés meghonosítását is eredményezte Romániában. Szovjet mintára, a gazdasági
fejlesztés és az új térszemlélet függvényében 1950-ben bevezették a tartomány-rajon-komuna
rendszert (Legea…1950). A tartományokat 2-3 megye területű, 10 ezer km² kiterjedésű, 1
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millió átlaglakosságú felső szintű közigazgatási egységként fogalmazták meg. A középszintű
egységeket 1 ezer km², 100 ezer lakosú, a korábbi megyéknél kisebb, de a járásoknál nagyobb
rajonok képezték (Szilágyi 2013). A komuna egy vagy több falut magába foglaló terület, a
járásnál kisebb kiterjedésű, a korabeli közigazgatás legalsó területegysége. A településhálózatot
tartományi városok, rajoni városok, városjellegű községek és falvak alkották. A történeti Erdély
területén Kolozs, Hunyad, Szeben, Sztálin, Maros és Radna tartomány osztozott (5.ábra)

5.

ábra: A Tartomány rendszer Délkelet-Erdélyben 1950-1968 között.

1952 szeptemberében sor került a tartományok átszervezésére (Decret 1952). A történeti
Erdély területén a korábbinál nagyobb 4 területegységet létesítettek: Sztálin, Kolozs, Hunyad
és Magyar Autonóm Tartomány. Ez utóbbi magába foglalta a történeti Székelyföld túlnyomó
részét, létrehozásában szerepe volt a II. világháború utáni térségbeli nagyhatalomnak, a
Szovjetuniónak (Bottoni 2008). Kevés változást jelentett Erdély területén az 1956-os átalakítás.
A diktátor halála utáni enyhülés jegyében Sztálin város visszakapta az eredeti Brassó nevet, a
hozzá tartozó tartományt 1960-ban kibővítették Háromszékkel (Împărţirea…1960, Kocsis
2007). A névleges autonómiával rendelkező területegység Kolozs tartomány rovására bővült
Ny-i irányba és a Maros-Magyar Autonóm Tartomány nevet viselte 1968-ig.
Napjainkban az 1968-ban létesített megyerendszer van érvényben (Legea…1968).
Túlnyomó részt teljesen új, gyakran a hagyományos térszerveződést, a földrajzi adottságokat,
az etnikai, felekezeti szempontokat mellőző területegységeket alakítottak ki (6.ábra). A
közigazgatás alsó szintjét továbbra is az egy vagy több falut magába foglaló komuna képezi.
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Erdély területén 10 megye osztozik: Brassó, Kovászna, Hargita, Maros, Szeben, Fehér,
Hunyad, Kolozs, Beszterce-Naszód és Szilágy.

6. ábra: Délkelet-Erdély közigazgatása 1968-tól napjainkig.
1998-ban jogi hatáskörrel nem rendelkező 8 statisztikai-fejlesztési régiót hoztak létre
Romániában (Benedek 2006, 2009). Területi kiterjedésük hasonlít az 1938-1940 között
működött tartományokra, a mai 3 erdélyi régió központja ugyanaz mint a II. világháború
előestéjéig működött Nagy-Romániai tartományoké: Kolozsvár, Temesvár és Gyulafehérvár.
2011-ben a történeti Erdély városhálózatát 33 municípium (megyei jogú város) és 48
város alkotta, falvait 545 komunába szervezték (Népszámlálás 2011, Furtuna 2014).
2011-től napjainkig több közigazgatás átszervezési javaslat fogalmazódott meg
Romániában (Benedek 2009, Bucur 2012, Elekes 2013, Bajtalan 2013). Az erdélyi magyar
javaslatok az etnikai tényező érvényesülését szorgalmazzák, székelyföldi és partiumi magyar
autonóm területek kialakítását javasolják (Hermann 2004, Bakk 2009, Elekes 2011, Bárdi 2013,
Kocsis 2013, Szilágyi 2013).
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ÖSSZEGZÉS
Az évezrednyi időt felölelő erdélyi közigazgatási területegységek kialakulásában,
változásaiban nyomon követhető a természeti, társadalmi és gazdasági tényezők szerepe, e
kölcsönhatási rendszer konkrét területi megnyilvánulásai. A XIX-XX. századi gyakori
változások térségek, települések közigazgatási, gazdasági, társadalmi átértékelődését
eredményezték.
Az államalapítástól a XIV. századig terjedő időszakban alakult ki a jellegzetes
térszerkezethez igazodó erdélyi megyék, székely és szász székek, vidékek közigazgatási
rendszere. Fél évezreden át, a Magyar Királyság, az Erdélyi Fejedelemség és a Habsburg
Birodalom időszakában ez a rendszer biztosította a társadalmi, gazdasági, politikai élet helyi
színterét.
Politikai szempontrendszer érvényesült az 1780-as, 1850-es évek osztrák átszervezési
kísérleteinél.
Az 1876-ban meghonosított polgári közigazgatás egy több mint félezer éven át működött
térszerveződést alakított át. Területegységeinek közigazgatási szerepe a két világháború,
valamint az államhatalom többszöri változása ellenére, kisebb módosításokkal fönnmaradt
1950-ig.
Erdély történetében a leggyökeresebb és legsűrűbb változásokra az 1950-1968 közötti
tartomány-rajon rendszerben került sor. A gyakori átszervezések politikai, gazdasági
szempontok szerint történtek, ritkán alkalmazkodtak a szerves fejlődés során kialakult
térszerkezeti, térszerveződési keretekhez.
Napjainkban bármely közigazgatási rendszer az embereket, a közösségeket kell szolgálja.
Eredményes működése a helyi adottságok, igények alkalmazásától is függ, hatásai a mindenkori
gazdasági-társadalmi folyamatokban is nyomon követhetőek.
______________________
¹Elekes Tibor: Miskolci Egyetem, Földrajz-Geoinformatikai Intézet
E-mail: ecoeti@uni-miskolc .hu
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BEVEZETÉS
A városi települések jellegüknél fogva igen komplex térképződmények. Különösen igaz
ez a több százezer vagy millió lakosú nagyvárosokra, mint amilyenekre a jelen tanulmány is
koncentrál. Ezek a települések ugyanis a népesség, a különböző területhasználati formák,
gazdasági tevékenységek és a tőke elsődleges akkumulációs színterei (Harvey 1973; Clark
2005; Knox és Pinch 2010). Nem véletlen, hogy a társadalmi diverzitás napjainkra kulcstémává
vált a nemzetközi városkutatásban és –tervezésben (Kirton és Greene, 2000; Milroy és Wallace
2002; Fainstein 2005; Reeves 2005). A diverzitás egyes dimenziói negatív jelenségként
értelmezhetők (pl. lakóhelyi szegregáció), és az egyenlőtlenségek vizsgálata napjainkban is a
városkutatás egyik meghatározó ága. Mindazonáltal az utóbbi időben egyre többen hívják fel a
figyelmet az Európai Uniós várospolitikában is a sokszínűség olyan pozitív aspektusaira,
amelyek számottevően hozzájárulhatnak egy urbánus terület fejlődéséhez (pl. European Union
2011).
Magyarország legfőbb társadalmi-gazdasági központjaként és kelet-közép-európai
regionális centrumként Budapest számos tekintetben igen változatos társadalmi összetétellel
rendelkezik, amely sokszínűségéhez jelentősen hozzájárultak az utóbbi két évtized
meghatározó folyamatai (pl. a rendszerváltozás utáni migrációs trendek, a kapitalista fejlődés
nyomán növekvő társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek). Bár a különbségek bizonyos típusai (pl.
etnikai összetétel, lakáspiaci viszonyok) a rendszerváltozástól kezdve igen jól dokumentáltak,
arra vonatkozóan viszonylag kevés információval rendelkezünk, hogy a társadalmi csoportok
egymás közötti keveredése és belső sokszínűsége milyen kedvező hatást gyakorolhat a főváros
és egyes városrészeinek fejlődésére.
A fentebb felsorolt tényezőkből kiindulva a jelen dolgozattal két fő célt kívánunk elérni.
Az első az, hogy felhívjuk a magyarországi várospolitikát formáló szereplők figyelmét a
társadalmi diverzitás erőforrásként való hasznosításának lehetőségére. Reményeink szerint
kutatásunk eredményeinek disszeminációjával sikerül érdeklődést generálnunk a téma iránt,
amely a jövőben hangsúlyosabban jelenik majd meg a hazai várospolitikában. A második
célkitűzésünk, hogy egy rövid áttekintést adjunk a diverzitáshoz fűződő fővárosi szintű
szakpolitikai elképzelésekről. Ez utóbbi célkitűzést két kutatási kérdés megválaszolásával
szándékozunk teljesíteni. (1) Miként értelmezik a kormányzati és nem-kormányzati szereplők
a társadalmi diverzitás fogalmát? (2) A diverzitás jelenségének főként mely dimenzióira
koncentrálnak az említett szereplők a munkájuk során?
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A jelen értekezést három nagyobb szerkezeti egységre oszthatjuk. A bevezető gondolatok
után a tanulmány koncepcionális hátterét, vagyis a kutatás során használt alapfogalmakat és az
adatgyűjtéshez és –elemzéshez alkalmazott módszereket ismertetjük. A következő, fő
szerkezeti egységben a fővárosi, diverzitással kapcsolatos szakpolitikák alapvető jellemzőit,
valamint kormányzati és nem-kormányzati szereplők témához kapcsolódó elképzeléseit
mutatjuk be. Végül, a cikk utolsó részében összefoglaljuk kutatásunk legfontosabb tanulságait.
A KUTATÁS KONCEPCIONÁLIS KERETE: ALAPFOGALMAK, VALAMINT AZ ADATGYŰJTÉS ÉS –
FELDOLGOZÁS SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

(1) A tanulmánynak ebben a részében először a kutatás központi fogalmának, azaz a
társadalmi diverzitásnak a magyarázatára, illetve néhány értelmezési lehetőségére térünk ki. A
diverzitás egy adott rendszer állapotának vagy minőségének leírására szolgáló kifejezés, amely
feltételezi a rendszer alkotóelemeinek egymástól való különbözőségét bizonyos dimenziók
alapján (Reeves 2005). A társadalom szempontjából ez a különbözőség az egyének és csoportok
differenciálásában mutatkozik meg, olyan tengelyek mentén, mint például a nem, életkor,
etnikai hovatartozás vagy a jövedelmi helyzet. Az ilyenfajta elkülönítésekkel szemben azonban
releváns kritika, hogy figyelmen kívül hagyják a tényt, miszerint egy személy egyszerre több
csoportnak is tagja lehet, és hogy az egyes pozícionálások egymással kölcsönös összefüggésben
meghatározzák az egyén materiális helyzetét és identitását. Ez a komplex állapot tehát több
mint az egyes kategorizálások összessége (lásd az interszekcionalitás lényegét, pl. Crenshaw
1989; Yuval-Davis 2006).
Vertovec (2007) szuper-diverzitás koncepciója lényegében egyfajta válasz a társadalmi
differenciálódás új folyamataira és korábban nem tapasztalt komplexitására. Ilyenformán egy
közösség szuper-diverz jellege az adott közösséget formáló társadalmi folyamatok kölcsönös
hatásainak eredménye. Vertovec a koncepcióját alapvetően brit kontextusra, főként az etnikai
szerkezet tanulmányozása alapján alkotta meg, és az alábbi összetevőit különítette el:
származási ország, migrációs csatornák, jogi státusz. Ezek egyrészt hatással vannak az egyének
olyan tulajdonságaira, mint az etnikai hovatartozás, az anyanyelv, vagy éppen a munkaerő-piaci
helyzet, másrészt összefüggésben állnak további tényezőkkel, így az egyének által
mozgósítható társadalmi tőke nagyságával, a fizetett munkalehetőségekhez való hozzáférés
mértékével, a lokalitással (pl. a tartózkodási hely társadalmi összetétele), valamint a hatóságok
és a helyi lakosság reakcióival.
A hiper-diverzitás (Tasan-Kok et al. 2013) koncepció túlmutat az előzőeken és a népesség
minden korábbinál nagyobb mértékű differenciálódásával számol. A társadalom egyre
sokszínűbb, mind demográfiai, szocioökonómiai és etnikai szempontból, mind tagjainak
életmódját, attitűdjeit és tevékenységeit tekintve. Követezésképp a koncepció szerint a
társadalom komplexebb és dinamikusabb, mint a szuper-diverz állapotban, nemcsak azért, mert
több tényezőt vesz figyelembe, hanem azért is, mert az egyes tényezőknek lényegesen nagyobb
mértékű együtthatását feltételezi. Emellett nagy hangsúlyt helyez a földrajzi aspektusra,
ugyanis az egyéneket és csoportokat nem pusztán lakóhelyi környezetükben szemléli, hanem
abban az aktivitási térben, amelyben élnek, dolgoznak és számos egyéb tevékenységet
végeznek.
(2) A kutatás módszereit illetően a fővárosi szakpolitikák vizsgálata közben
tereptávoliakat és terepközelieket egyaránt alkalmaztunk. Az első kategóriába olyan
másodlagos források elemzését sorolhatjuk, mint például az országos és fővárosi szintű
szakpolitikai tervdokumentumok és programok, fejlesztési stratégiák, valamint jogszabályok.
A második kategóriába a különböző szintű kormányzati és nem-kormányzati szereplőkkel
készített, félig strukturált mélyinterjúk tartoznak. A kutatás során 2013. augusztus 28. és 2014.
február 4. között 19 főt szólaltattunk meg. Közülük hárman az országos szintű kormányzati
adminisztráció munkatársaiként vettek részt a kutatásban, öt interjúpartner pedig a fővárosi
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önkormányzat tagja volt, vagy szervezete révén közvetlenül részt vett a Budapest-szintű
szakpolitikák kidolgozásában. Az interjúpartnerek közül 11 fő nem-kormányzati szereplő volt,
akik többféle típusú szervezetet képviseltek. Közöttük egyaránt megtalálhatók hátrányos
helyzetű személyeket támogató jótékonysági szervezetek, egy-egy társadalmi csoportot
képviselő (pl. migránsügyi) egyesületek és kutatóintézetek tagjai (1. táblázat). Az interjúkról
hangfelvételek és szó szerinti átiratok készültek.
A dokumentumok és interjúk elemzésével nyert adatokat két dimenzió mentén elemeztük.
Egyrészt, fókuszuk alapján, Fincher és Iveson (2008), valamint Fainstein (2010) nyomán
megkülönböztettünk (re)disztribúciót (pl. erőforrások elosztása a társadalom tagjai között,
materiális egyenlőtlenségek kezelése), kulturális (f)elismerést (pl. különbözőségek elfogadása
és bátorítása, diszkrimináció tilalma) és társadalmi interakciókat (pl. csoportok közötti
érintkezés és információcsere) célzó szakpolitikákat. Másrészt, jellegük szerint elkülönítettünk
csoport-alapú, területi-alapú és általános (átfogó) politikákat.
Interjúpartner Beosztás
Szervezet
Kormányzati szereplők (országos szint)
1
Helyettes államtitkár
2
FőosztályvezetőEmberi Erőforrások Minisztériuma
helyettes
3
Tervező
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
Kormányzati szereplők (Budapest Főváros)
4
Ellenzéki képviselő
Budapest Főváros Önkormányzata
5
Esélyegyenlőségi
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala
referens
6
Ügyvezető igazgató
REG-INFO Kft.
7
Építész, tanácsadó
Budapest VIII. ker. Önkormányzat
8
Munkatárs
Budapest Esély Nonprofit Kft.
Nem-kormányzati szereplők (fővárosi szint)
9
Osztályvezető
Központi Statisztikai Hivatal
10
Projektasszisztens
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
11
Ügyvezető igazgató
Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit
Kft.
12
Tanácsadó, aktivista
Artemisszió Alapítvány, A város mindenkié
csoport
13
Szakpolitikai szakértő Habitat for Humanity International Hungary
Nonprofit Kft.
14
Igazgató
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi
Szervezete
15
Vezető tervező
Újirány Csoport
16
Humanitárius referens Afrikai-magyar Egyesület
17
Elnök
Magyar-vietnami Baráti Társaság
18
Igazgató
Menedék Migránsokat Segítő Egyesület
19
Közgazdász,
Városkutatás Kft.
szociológus
1. táblázat: Az interjúpartnerek listája
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SZINTŰ

Az első kutatási kérdést illetően elmondható, hogy a magyar várospolitikában nincsen
egy egységes, általánosan elfogadott koncepció a társadalmi diverzitás tartalmának
meghatározására. Mindazonáltal a különböző szakpolitikai dokumentumokban a fogalmat
sokféleképpen értelmezik, és a dokumentumok számos utalást tartalmaznak Budapest
tradicionális sokszínűségére. Az említett dokumentumok sokszor a környezeti diverzitást
helyezik előtérbe, a városi környezetnek pedig számos összetevője van, így beszélhetünk a
természeti (lásd pl. biodiverzitás), a társadalmi, a kulturális, a gazdasági vagy az épített
környezet különféle elemeiről. A társadalmi (szocioökonómiai vagy demográfiai) diverzitás
állapota leggyakrabban az életkor, az etnikai hovatartozás, a jövedelemi helyzet és társadalmi
státusz, a vallás, illetve az egészségi állapot szerint képzett csoportok együttélését jelenti egy
adott városi térben. A gazdasági diverzitás leginkább a vállalkozások, munkalehetőségek,
gazdasági szektorok, a gazdasági szereplők lehetőségeinek, illetve a turisztikai attrakcióknak a
sokféleségére vonatkozik. A dokumentumok szintén viszonylag gyakran utalnak a budapesti
lakáspiac, a magán- és közszolgáltatások, a városi funkciók és területhasználat, valamint az
infrastrukturális feltételek (pl. szállítási módok, K+F) sokszínűségére. Végül, a kulturális
diverzitás fogalma kevésbé jól meghatározott; többnyire az egyes etnikai csoportok
kultúrájával, a kulturális gazdasággal és turizmussal kapcsolatosan említik.
Az interjúk alapján mind a kormányzati, mind a nem-kormányzati szereplők
gondolkodásában meghatározó egy pozitív-negatív kettősség a diverzitás megítélésében. Míg
az első megközelítés alapvetően a sokszínűségből származó társadalmi-gazdasági előnyökre
koncentrál, addig az utóbbi a különböző csoportok érintkezéséből származó kedvezőtlen
jelenségeket igyekszik kezelni. Az egyik interjúalanyunk szerint ez a két kategória élesen
elhatárolható a szakpolitika-alkotásban:
„… a társadalmi sokszínűségnek az egyik része a nemzetközi folyamatokba való
bekapcsolódásból való társadalmi sokszínűség tudna lenni, gazdasági sokszínűséggel
kombinálva… és van egy társadalmilag hátrányos helyzetűekkel foglalkozó dimenziója is, a
cigánykérdéstől a szegénykérdésen keresztül a menekültek befogadásának a kérdéséig. Tehát
ha jól sejtem, akkor legalább ezt a két fő területét el lehet különíteni Budapest esetében a
társadalmi sokszínűségnek (az egyik városkutatással foglalkozó civil szervezet képviselője,
2013.10.10).
A két megközelítés ugyanakkor nem azonos súllyal jelenik meg a szakpolitika-alkotásban.
Ahogy a fentebb idézett interjúpartner folytatta:
„… azt gondolom, hogy [a fentebb említett két aspektusból] egyik sincs a helyén kezelve,
tudatilag sem. A hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás talán egy kicsit inkább…” Az, hogy
a gazdaságot Budapestnek motiválni vagy stimulálni kellene, az szerintem a döntéshozók
fejében egyelőre nincs igazán benne” (az egyik városkutatással foglalkozó civil szervezet
képviselője, 2013.10.10).
A nem-kormányzati szereplők esetében hasonló jelenség figyelhető meg: a diverzitás pozitívnegatív bináris megközelítése, ugyanakkor sokféle értelmezése. Az utóbbi részben az említett
szereplők sokféle hátterének köszönhető: míg egyes szervezetek a városi társadalom számos
csoportját vizsgálják, mások jóval szűkebb körre specializálódtak (1. táblázat).
A diverzitáshoz kapcsolódó szakpolitikai célkitűzések és elképzelések tekintetében
(második kérdés) megállapítható, hogy Budapesten a társadalmi sokféleség nem tartozik a
fejlesztési prioritások közé. A Fincher és Iveson (2008), valamint Fainstein (2010) által javasolt
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kategóriák közül Budapesten a legnagyobb hangsúly a (re)disztributív politikákon van. A
pozitív-negatív kettősség alapján ezek egy része a városi sokszínűségben rejlő gazdasági
lehetőségek kiaknázását célozza, míg másik nagy csoportjuk a társadalmi egyenlőtlenségekből
eredő problémák kezelésére koncentrál. Az elsőt illetően több elemzett dokumentum is kiemeli
a kulturális gazdaság, a kreatív ipar és a nemzetközi turizmus szerepét, mint olyan
tevékenységekét, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a főváros társadalmi diverzitásához. Az
Országos Területfejlesztési Koncepció (Országos Területfejlesztési Hivatal 2005) és a Nemzeti
Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (Magyarország
Kormánya 2013) például célul tűzik ki Budapest nemzetközi versenyképességének erősítését,
és a város kulturális örökségét, valamint a különböző identitásokat gazdasági értelemben vett
erőforrásoknak tekintik. Budapest Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepciója (Budapest
Főváros Önkormányzat 2013) is kiemeli, hogy helyi társadalom sokszínűsége (pl. a gazdasági
szereplőké) kulcsfontosságú a kreativitás és a város versenyképessége szempontjából.
Ugyanakkor a nem-kormányzati interjúpartnerek közül többen úgy vélik, az önkormányzat nem
fordít kellő figyelmet a diverzitás gazdasági hasznosításának kérdésére (lásd a fentebbi idézetet
is).
A városi diverzitás gazdasági erőforrásként való hasznosításánál lényegesen nagyobb
hangsúlyt helyez a szakpolitika a szociális kérdésekre. Az interjúk alapján az esélyegyenlőség
az a téma, amelynek kapcsán a városvezetés elkezdett foglalkozni a diverzitás kérdéskörével.
A városvezetésnek a szociális kérdések melletti elkötelezettségét jelzi az a tény is, hogy önként
vállalt feladatként kidolgozta saját esélyegyenlőségi programját (ilyen program készítését
ugyanis a jogszabályok csak a kerületi önkormányzatok számára teszik kötelezővé). A főváros
Esélyegyenlőségi Programja alighanem a legfontosabb diverzitással kapcsolatos Budapestszintű dokumentum. A program kiemeli, hogy a sokszínűség megőrzése és a társadalmi kohézió
erősítése fontos Budapest multikulturális befogadó karakterének megőrzéséhez.
Következésképpen lépéseket kell tenni a kirekesztő attitűd visszaszorítására és az egyenlő
bánásmód minél szélesebb körű biztosítására (Budapest Főváros Önkormányzat 2011).
A budapesti várospolitikában a területi alapú megközelítés az 1990-es évek második
felében kezdett kibontakozni (pl. Budapesti Szociális Charta 1997; Budapest
Városrehabilitációs Programja 1997). A területi jellegű politikák alapján az elmúlt két
évtizedben jelentős forrásokat fordítottak a leromlott városrészek (krízisterületek)
revitalizációjára, azonban ezekhez a törekvésekhez nem kapcsolódott olyan társadalompolitikai
stratégia, amelyben a diverzitás explicit módon megjelent volna. Egy ilyen stratégia
szükségességét az is alátámasztja, hogy az említett városrészekben felülreprezentált a hátrányos
helyzetű népesség. A rehabilitáció által érintett városrészekben ugyanakkor jelentősen átalakul
a helyi társadalom. A régi lakosok és a dzsentrifikációs folyamat részeként beköltözők (pl.
egyetemi hallgatók, a menedzserréteg és a multinacionális vállalatok képviselői) együttélésével
új társadalmi mix formálódik. A fenti tényezők eredménye, hogy a szóban forgó területeken
egyidejűleg figyelhetők meg homogenizációs (pl. jövedelmi helyzet, társadalmi státusz alapján)
és heterogenizációs (pl. etnikai hovatartozás, anyanyelv, vallás alapján) folyamatok
Ami a csoport-alapú szakpolitikákat illeti, Budapest esetében mind a diverzitás gazdasági
hasznosítására, mind negatív kísérőjelenségeinek kezelésére találhatók példák. Ebből a
szempontból érdemes megemlíteni néhány országos szintű dokumentumot, amelyeknek
jelentős relevanciája van a fővárosra nézve. A Nemzeti Migrációs Stratégia szerint például
Magyarországnak vonzó célországgá kell válnia „a nemzetgazdaság szempontjából hasznos
tevékenységet végzők (pl. magasan képzett munkavállalók) számára” (Belügyminisztérium
2013, p. 17). Budapest továbbra is az országba érkező migránsok elsőszámú célállomása és
letelepedési helye, ami a fővárosi szintű szakpolitikák készítőinek figyelmét sem kerülte el.
Ahogy az egyik interjúpartner kifejtette:
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„… a pozitív bevándorlás, értve ez alatt a gazdasági potenciált kihasználó, meg azt erősítő, és
a város jó hírnevét terjesztő típusú bevándorlásnak az elősegítése és ösztönzése, támogatása:
ilyen koncepciós célok vannak egyébként megfogalmazva” (a Budapest Esély Nonprofit Kft.
munkatársa, 2013.11.12).
Az interjúk során szóba került a diverzitás gazdasági hasznosítása más csoportokkal
kapcsolatosan is (pl. „silver economy”, a társadalom idősödő tagjainak változó igényeihez való
alkalmazkodás), de ez az aspektus nem tekinthető dominánsnak a főváros esetében.
Az interjúk alapján a mindennapi gyakorlatban lényegesen nagyobb szerepe van a
szociális kérdéseknek, így például a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
(re)integrációjának. A fő beavatkozási szakterületek a foglalkoztatás, az oktatás, az
egészségügy és a lakhatás, a célcsoportokat pedig számos dimenzió mentén jelölték ki:
jövedelmi helyzet, etnikai háttér, társadalmi nemek, életkor, egészségi állapot, családi állapot
és a család mérete. Mindazonáltal átfogó koncepció csak néhány csoport esetében született (pl.
A roma lakosság integrációja Budapesten; „Közterület helyett emberibb körülmények” –
fővárosi hajléktalan-ellátási koncepció).
A hajléktalan emberek helyzete az egyik leggyakrabban emlegetett téma az utóbbi
években. A csoport tagjainak elhelyezkedése és térbeli mozgása nem igazodik a közigazgatási
határokhoz, így a hajléktalanság kezelése a fővárosi és kerületi önkormányzatok közös
felelőssége. Ebben a kérdésben a kormányzat részéről számos megoldási mód született:
integrált foglalkoztatási és lakhatási megközelítés (pl. LÉLEK-programok), hajléktalanszállók,
rendészeti beavatkozások (lásd a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 2013.
szeptember 30-i kiegészítését). Bár az integrált szemléletű programokról számos elismerő
vélemény született már, a fővárosi és egyes kerületi önkormányzatokat továbbra is heves
kritikák érik a hajléktalanügyben hozott intézkedéseik miatt. Egyik nem-kormányzati
interjúpartnerünk a következőképpen vélekedett.
„Azt tudom mondani, hogy nagyon jellemző rájuk [hajléktalanokra] az, hogy megpróbálja őket
a mostani önkormányzat eldugni, ugye ezzel a hajléktalan-törvénnyel kiszorítja őket egyelőre
csak a világörökség részeként deklarált területekről, de gyakorlatilag a városközpontokból,
kerületi központokból is” (egy segélyszervezet vezetője, 2013.10.21).
A döntéshozók az etnikai csoportok közül kiemelt figyelmet fordítanak a romák
helyzetére. Az országos szinthez hasonlóan Budapesten is a romák alkotják a legnagyobb
létszámú etnikai kisebbséget, amely – a bevándorlókat nem számítva – szocioökonómiai
szempontból a legkevésbé integrálódott a társadalomba. A roma emberek körében lényegesen
nagyobb az esélye a szegénység vagy depriváltság kialakulásának, és helyzetüket súlyosbítja,
hogy jelentős mértékben koncentrálódnak a pesti belső kerületek leromlott állagú részeiben
(Kovács 1998; Kovács és Szirmai, 2006; Ladányi 2007, 2010) Éppen ezért a különböző
romákkal kapcsolatos politikák fontos célja ennek a csoportnak az integrációja. Ahogy „A roma
lakosság integrációja Budapesten” című helyi akcióterv hangsúlyozza:
„A magyar társadalom számára az egyik legnagyobb kihívás, hogy a kirekesztett,
mélyszegénységben lévő társadalmi csoportokat hogyan tudjuk felzárkóztatni, számukra esélyt
teremteni. A roma identitású emberek, családok többsége Budapesten is nagyon rossz
társadalmi-gazdasági körülmények között él. A kisgyermekek, a fiatalok e kényszerpályán szinte
megállíthatatlanul sodródnak a társadalom peremére. E negatív spirál egyre több, egyre
nehezebben kezelhető társadalmi és gazdasági feszültséget szül” (Budapest Főváros
Önkormányzat 2012, p. 4).
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A migráció tekintetében Budapest sajátos helyzetben van a magyarországi városok
között, hiszen mind az országba érkező bevándorlók, mind a belföldi migránsok körében
népszerű célállomásnak számít. A főváros vezetése üdvözli a szakképzett munkaerő
beáramlását, azonban a városba érkezők jelentős része alacsony iskolai végzettséggel bír, így
az ő elhelyezkedési esélyük meglehetősen kedvezőtlen. Azok számára, akik Budapestre
költözve elveszítik társadalmi kapcsolataikat, reális veszély lehet a hajléktalanná válás, ezzel
pedig a fővárosi és kerületi adminisztráció terhei is növekednek. Az interjúpartnerek elmondása
alapján a városvezetés az országos szint nagyobb mértékű szerepvállalását sürgeti a kérdésben,
mivel Budapest önmagában nem tud megbirkózni az említett problémákkal. Sajátos
népességmozgás zajlik Budapest és az agglomerációs települések között is. Míg 1991-től a
központi város migrációs egyenlege negatív volt a környező települések javára (Tosics 2005;
Dövényi és Kovács 2006), addig 2007 után ez a trend megfordult, így több ember érkezik
Budapestre az agglomerációs településekből, mint amennyi azokba távozik. Ezeknek az
érkezőknek a csoportja igen heterogén, amire az interjúk alapján a fővárosi szintű tervezésben
is felfigyeltek (pl. intézkedéseket tesznek az egyes csoportok lakhatási mobilitásának
növelésére).
Bár a nemzetközi migránsok körében Magyarországon Budapest az első számú
letelepedési hely, viszonylag alacsony számuk (nagyjából 60000 fő a főváros 1,7 milliós
lakosságából) miatt helyzetük egészen a 2010-es évekig nem képezte egy egységes fővárosi
szintű szakpolitika apropóját (Hárs 2009). Ahogy több kormányzati és nem-kormányzati
interjúpartner is hangsúlyozta, a nemzetközi migráció megítélése Budapest esetében
lényegesen eltér a nyugat-európai országokban tapasztalhatótól:
„Az Uniós ajánlások a nemzeti etnikai kisebbség helyett és a romák helyett inkább ilyen
bevándorló-centrikusak szoktak lenni, mert ott az a nagyobb probléma, az Unióban. De mi
tapasztaltuk azt, hogy… az Unió többi országában a bevándorlók nagyjából olyan helyzetben
vannak, mint nálunk a romák. És nálunk a bevándorlók valamivel jobb helyzetben vannak
ennél… Úgyhogy emiatt mi roma-centrikusak vagyunk, ellentétben az Uniós ajánlásokkal” (a
Budapest Esély Nonprofit Kft. munkatársa, 2013.11.12).
Az utóbbi időben azonban a nemzetközi migráció egyre nagyobb figyelmet kap, amit jól
jeleznek az olyan intézkedések, mint például a Fővárosi Migrációs Kerekasztal megalakítása.
A Kerekasztal eredeti célja, hogy beemelje a nemzetközi migráció témáját a szakpolitikaalkotásba, és egy szervezett keretek között, a fővárosi önkormányzat részvételével és a migráns
közösségek bevonásával zajló párbeszédet kezdeményezzen a bevándorlókat érintő
kérdésekben. A téma növekvő fontosságát jelzi, hogy az interjúk alapján Budapest
esélyegyenlőségi programjának 2014. évi felülvizsgálatakor nagyobb hangsúlyt helyeznek erre
a kérdéskörre.
A kulturális (f)elismerést támogató szakpolitikák (Fincher és Iveson 2008; Fainstein
2010) ugyan nem bírnak olyan jelentőséggel, mint a redisztribúcióhoz tartozók, de számos
példa említhető ebből a csoportból is. A hivatalos fővárosi retorika alapján Budapest ebben a
kérdésben a pluralista és interkulturális, illetve integrációt erősítő (Syrett és Sepulveda 2012)
megközelítés híve, vagyis a döntéshozók szerint a társadalmi diverzitás önmagában értéknek
számít, amelyet meg kell őrizni. Ebben a tekintetben a diverzitást leggyakrabban kulturális
sokszínűségként értelmezik. A főváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája szerint például
Budapest egyik erőssége a „dinamikus társadalmi élet („kultúra alulnézetben”), pezsgő
underground kultúra, kreatív és befogadó (etnikai-kulturális sokszínűséget értékként kezelő)
kulturális elit” (Budapest Főváros Önkormányzat 2009, p. 54).
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Hasonlóan, a főváros Esélyegyenlőségi Programja szintén a társadalom pozitív
jellemzőjeként értékeli a sokszínűséget, miután leszögezi, hogy a diverzitás a társadalomban
ugyanolyan fontos, mint a biodiverzitás a természeti környezetben.
„Mindannyian mások vagyunk. … A többség bizony a kisebbségek összessége. Ha mi utazunk
külföldre, akkor éppen mi vagyunk a kisebbséghez tartozók. A sokszínűség épp olyan fontos az
emberiség számára, mint a természet számára. Épp ez a sokszínűség tesz minket értékessé”
(Budapest Főváros Önkormányzat 2011, p. 3).
A program szerint a tolerancia és az interkulturális érintkezés erősíti a kötéseket a társadalom
tagjai között, így végső soron csökkenti a marginalizáció esélyét, és javítja a városi társadalom
életminőségét. A diverzitás szintén hozzájárul a fenntartható városfejlesztéshez, mivel a
különböző etnikai és kulturális csoportok befogadása vonzóbb hellyé teszi Budapestet. A
szakpolitikák ugyanakkor nemcsak támogatják a (főként kulturális értelemben vett) másság
elfogadását, hanem tiltják a kirekesztő, diszkriminatív megnyilvánulásokat is. Különösen
fontosnak tekintik a nők, a fogyatékossággal élők, a romák, az idősek és fiatalok, a
hajléktalanok, valamint a bevándorlókkal szembeni negatív attitűd felszámolását. Bár ezt a célt
még nem sikerült elérni, a fővárosi önkormányzat jelentős lépéseket tesz a saját rendszerén
belüli intézményes diszkrimináció leküzdésére (pl. interkulturális képzési programok a
közszolgák számára).
A társadalmi interakciókra koncentráló politikák (Fincher és Iveson 2008; Fainstein
2010) esetében jelentős összefüggés van az országos szinten uralkodó szemlélettel. A
Városfejlesztési Kézikönyv például az akcióterületi tervek esetében hangsúlyozza, hogy:
„A fejlesztés eredményeként előálló célállapottal szemben általános értelemben alapvető elvi
követelmény Európában hogy az új vagy megújított városi szövet funkcionális szempontból a
körülményekhez képest lehető legvegyesebb legyen. Az is cél, hogy az a lokális társadalom,
amelynek életét fizikailag hordozza és szolgálja ez a szövet, a lehető legvegyesebb összetételű
legyen” (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 2009, p. 65).
A Kézikönyv szerint a közösségi terek felújítása során szintén érdemes figyelembe venni az
egyes társadalmi csoportok változatos szükségleteit (pl. a különböző korosztályokét). Ennek
megfelelően a budapesti önkormányzat a közösségi terek fejlesztésére törekszik. A
főpolgármester szerint például a városfejlesztésben „2010 óta nagyobb szerepet kapnak a
közösségi terek, a gyalogos utcák, a belváros mellett a külső kerületek is fejlődnek” (Budapest
Főváros Önkormányzat 2014). Érdemes kiemelni a társadalmi érintkezés virtuális tereit is, mint
amilyen a Fővárosi Migrációs Kerekasztal volt. A Kerekasztal az ülések alkalmával lehetőséget
biztosított a személyes véleménycserére is a bevándorlókat képviselő szervezetek és más
kormányzati és nem-kormányzati szereplők között.
Mindazonáltal a fővárosi és kerületi vezetők közterekkel és az azokat használó
csoportokkal kapcsolatos intézkedéseit többször élesen bírálták a politikai ellenzék és egyes
civil szervezetek képviselői is. Az interjúk alapján a bírálatok lényege, hogy bár a helyi
társadalom körében nagy az igény az interakciókat elősegítő közterekre, az önkormányzatok
nem használják ki megfelelően a rendelkezésre álló városi teret. Sőt, a kritikusok szerint a
kormányzati intézkedések olykor kimondottan rombolják a város társadalmi sokszínűségét.
Ahogy egyikük megjegyezte egy zuglói bolhapiac bezárása kapcsán:
„És akkor kérdés, hogy mi lesz egy ilyen piaccal, ahol a nagyon szegények végre egy kicsit
tudtak árulni, és hát odamentek az emberek, megnézték. Tehát nem mondanám, hogy túl
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toleránsak a döntéshozók. Úgyhogy ez pont a sokszínűség, vagy az egymás elfogadása
politikája ellen hat” (egy ellenzéki önkormányzati képviselő, 2013.10.07).
Ez és más hasonló példák (az V. kerületi „Gödör” üzemeltető-váltásai, a józsefvárosi Négy
Tigris kínai piac működése körüli viták) azt mutatják, hogy bár az önkormányzatoknak számos
olyan intézkedése van, amelyekkel a társadalmi interakciókat és a diverzitást támogatják,
bizonyos területeken a városi tér feletti kontrollért vívott harc is megfigyelhető.
A VIZSGÁLAT TANULSÁGAI
Kutatásunk eredményeit három fő pontban foglalhatjuk össze. Először is, a másodlagos
források elemzése és az interjús felmérés alapján látható, hogy a magyar várospolitikában a
társadalmi diverzitásnak nincsen egy általános elfogadott, hivatalos definíciója. Ennek a
hiánynak többféle oka lehet, így például a szocialista időszak egyenlősítő, a társadalmi
különbözőségek létezését tagadó állami politikája; a nyugat-európai társadalomelméletek és
társadalompolitikai koncepciók megkésett átvétele; vagy a magyar társadalom etnikai és
bevándorlási szempontból vett viszonylagos homogenitása. Reményeink szerint tanulmányunk
hozzájárul ennek az elméleti-fogalmi hiánynak az áthidalásához, például az olyan koncepciók
ismertetésével, mint amilyen a hiper-diverzitásé.
Másodszor, részben az első pontban leírtakból következően, Budapest nem rendelkezik
egy átfogó, explicit diverzitás-politikával. Mindazonáltal a fővárosi szintű szakpolitikákban a
társadalmi differenciák rendkívül sokféle típusa jelenik meg, vagyis nem állítható, hogy a
döntéshozók ne lennének tisztában Budapest társadalmának sokszínű jellegével, és ne
próbálnák valamilyen módon befolyásolni a helyzetet. Az interjúk alapján a kormányzati
szereplők gondolkodásában (és ez jellemző a nem-kormányzati szereplőkre is) meghatározó a
diverzitásnak egy pozitív-negatív kettősség mentén történő értelmezése, ami a szakpolitikai
intézkedésekre is hatással van. Egyrészt, gyakori a diverzitás konszenzuális jellegű felfogása:
ebben az értelemben a diverzitás többnyire egyet jelent egy koncepcionálisan kevésbé
kidolgozott „kulturális sokszínűséggel”, amely alapvetően előnyös a város számára (gyakran
együtt említve olyan ágazatokkal, mint a turizmus vagy a kulturális és kreatív gazdaság).
Másrészt, a társadalmi diverzitás koncepciója erősen kapcsolódik a társadalmi
egyenlőtlenségek létezésének gondolatához. Vizsgálataink azt mutatják, hogy ez utóbbi
aspektusra lényegesen nagyobb figyelmet fordít a Budapest-szintű kormányzat.
Ebből adódóan – és ez konklúziónk harmadik pontja – a fővárosi szintű szakpolitikákban
a Fincher és Iveson (2008), valamint Fainstein (2010) által meghatározott kategóriák közül a
(re)disztributív jellegűek dominálnak (szemben a kulturális [f]elismerés és a társadalmi
érintkezés politikáival), azon belül is főként a társadalmi egyenlőtlenségek kezelését célzók.
Területi-alapú megközelítésben igen fontos szerepe van a leromlott állagú városrészek,
krízisterületek rehabilitációjának, míg a csoport-alapú politikák esetében a hátrányos helyzetű
csoportok (főként a hajléktalanok és a roma népesség) kezelésének.
Összegzésként elmondható, hogy bár a diverzitás explicit módon ritkán jelenik meg a
budapesti szakpolitikákban, a társadalmi különbözőség számos dimenziója fedezhető fel a
dokumentumokban és a politika-alkotók gondolkodásában. Kétségtelen, hogy Budapest egy
rendkívül sokszínű nagyváros, és tapasztalataink alapján a jövőben érdemes nagyobb hangsúlyt
fektetni olyan kutatásokra, amelyek a diverzitás pozitív aspektusaira, lehetséges hasznosítási
módjaira fókuszálnak. A sokszínűség fenntartása ugyanis nemcsak a főváros
versenyképességéhez, hanem társadalma jól(l)étének növeléséhez is számottevően
hozzájárulhat.

121

FELHASZNÁLT IRODALOM
CLARK D. 2005: Urban World/Global City (2nd ed.). Routledge, London–New York.
CRENSHAW K. 1989. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist
Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics. University
of Chicago Legal Forum 140: 139-167.
DÖVÉNYI Z, KOVÁCS Z 2006. Budapest: the post-socialist metropolitan periphery between
’catching up’ and individual development path. European Spatial Research and Policy 13 2: 2341.
EUROPEAN UNION 2011. Cities of Tomorrow: Challenges, visions, ways forward. European
Commission, Directorate General for Regional Policy (October 2011).
FAINSTEIN S. 2005. Cities and Diversity. Should We Want It? Can We Plan For It? Urban
Affairs Review 41 1: 3-19.
FAINSTEIN S. 2010. The Just City. Cornell University Press, New York.
FINCHER R, IVESON K 2008. Planning and Diversity in the City: Redistribution, Recognition
and Encounter. Palgrave Macmillan, New York.
HÁRS Á. 2009. Nemzetközi migráció a számok és a statisztika tükrében. Statisztikai szemle 87.
7-8: 682-711.
HARVEY D. 1973. Social Justice and the City. Blackwell Publishers, Oxford.
KIRTON G, GREENE AM 2000. The Dynamics of Managing Diversity. Butterworth-Heinemann,
London.
KNOX P, PINCH S 2010. Urban Social Geography. An Introduction (6th ed.). Routledge,
London.
KOVÁCS Z. 1998. Ghettoization or gentrification? Post-socialist scenarios for Budapest.
Netherlands Journal of Housing and the Built Environment 13. 1: 63-81.
KOVÁCS Z, SZIRMAI V 2006. Városrehabilitációs beavatkozások és a térbeli társadalmi
kirekesztés: a társadalmilag fenntartható városfejlődés budapesti lehetőségei. Tér és
Társadalom 20. 1: 1-19.
LADÁNYI J. 2007. Szegregáció és rehabilitáció Budapesten. Budapesti Negyed 56. 2: 52-60.
LADÁNYI J. 2010. A roma népesség lakóhelyi szegregációjának átalakulása. Kultúrák között.
Csongrád M. Népművelők Egyesülete, Szeged, 167-173.
MILROY B, WALLACE M 2002: Ethnoracial diversity and planning practices in the Greater
Toronto Area: Final Report, Working Paper No. 18. Joint Center of Excellence for Research on
Immigration and Settlement (CERIS), Toronto.
REEVES D. 2005. Planning for Diversity: Policy and Planning in a World of Difference.
Routledge, Abingdon–New York.
SYRETT S, SEPULVEDA L 2012. Urban governance and economic development in the diverse
city. European Urban and Regional Studies 19 3: 238-253.
TASAN-KOK T, VAN KEMPEN R, RACO M, BOLT G 2013. Towards Hyper-Diversified European
Cities: A Critical Literature Review. Utrecht University, Faculty of Geosciences, Utrecht.
TOSICS I. 2005. The post-socialist Budapest: the invasion of market forces and the attempts of
public leadership. In: Hamilton FEI, Dimitrowska-Andrews K, Pichler-Milanovic N (eds.),
Transformation of Cities in Central and Eastern Europe: Towards Globalization. United
Nations University Press, Tokyo, 248-280.
VERTOVEC S 2007. Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies 30 6: 10241054.
YUVAL-DAVIS N. 2006: Intersectionality and Feminist Politics. European Journal of Women's
Studies 13 3: 193-209.

122

EGYÉB FELHASZNÁLT FORRÁSOK
BELÜGYMINISZTÉRIUM 2013. Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a
2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó
hétéves
stratégiai
tervdokumentum.
Letöltve:
http://moszlap.hu/uploads/files/migrstrat0416.pdf (2014.10.22).
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési
Stratégiája. Letöltve: http://www.terport.hu/webfm_send/3180 (2014.10.22).
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. Budapest – Több, mint esély. Budapest Főváros
települési esélyegyenlőségi programja (I. kötet: Stratégia és célok). Budapest Esély Nonprofit
Kft.,
Letöltve:
http://www.pestesely.hu/doc/BELIV_strategia_es_celok_vegleges.pdf
(2014.10.22).
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. A roma lakosság integrációja Budapesten
(URBACT helyi akcióterv). Letöltve: http://budapest.hu/Lapok/Roma-net.aspx (2014.10.22).
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. Budapest 2030 – Hosszú Távú Városfejlesztési
Koncepció. Letöltve: http://budapest.hu/Lapok/Hivatal/Varosfejlesztes.aspx (2014.10.22).
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. Átadták a Lánchíd utcát és megnyitották a Várkert
Bazárt.
Letöltve:
http://budapest.hu/Lapok/%C3%81tadt%C3%A1k-aL%C3%A1nch%C3%ADd-utc%C3%A1t-%C3%A9s-a-V%C3%A1rkertBaz%C3%A1rt.aspx (2014.10.22).
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 2013. Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési
Koncepció.
Letöltve:
http://archiv.mek.hu/files/_kamara/_dokumentumok/20144130000001_1.pdf (2014.10.22).
NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 2009. Városfejlesztési Kézikönyv
(Második, javított kiadás). Letöltve: http://www.terport.hu/webfm_send/3989 (2014.10.22).
ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL 2005. Országos Területfejlesztési Koncepció.
Letöltve: http://www.vati.hu/static/otk/hun/OTK2005hun.pdf (2014.10.22).

123

Gábris Gyula33
AZ ALFÖLD VÍZRAJZÁNAK POSZTGLACIÁLIS VÁLTOZÁSAI

ÖSSZEFOGLALÁS
A Kárpát-medence és ezen belül az Alföld pleisztocén vízrajzi változásairól SÜMEGHY J.
térképeit követően több rajzos rekonstrukció is született. Az utolsó glaciális maximum idejét
követő helyzetről, és főképpen a holocénre vonatkozólag – a nagy tiszai átváltást kivéve –
azonban térképek nem, csak résztanulmányok jelentek meg. Az utóbbi években részben a
szerző, részben több fiatal kutató közölte vizsgálatainak eredményeit a peremi hordalékkúpok
tanulmányozása alapján. Az ELTE Természetföldrajzi Tanszékén évek óta folyó alföldi
geomorfológiai térképezés, és az említett kutatások lehetővé tették egy nagyvonalú összegzés
elkészítését a posztglaciális több időszakára.
BEVEZETÉS
A Kárpát-medence, és ezen belül az Alföld pleisztocén vízrajzi változásairól a legnagyobb
hatású összefoglalást SÜMEGHY J. készítette, még 1944-ben. Térképeit követően több
rekonstrukció született a későbbi kutatások eredményeképpen (pl. URBANCSEK J. 1960;
SOMOGYI S. 1961; BORSY Z. 1989; MIKE K. 1991, stb.), amelyek nagyrészt ugyanazon
alapelven készültek: a folyók futását, ill. irányváltozását a medence aljzatának térben és időben
egyenlőtlen süllyedései irányították. SÜMEGHY jelölte ki először az ún. fiókmedencéket,
amelyeket a későbbi kutatások (pl. FRANYÓ F. 1992) pontosítottak. Ezek a medencekitöltések
azonban csak a süllyedések átlagát mutatták, a pleisztocénen belüli intenzitás-változásokat – a
Körös-medence kivételével (NÁDOR A. et al. 2007) – nem sikerült eddig meghatározni bennük,
így a változások finomítása még hátra van.
A fenti, geológiai jellegű megközelítéshez képest a földrajzi szemlélet inkább a
folyómedrek felszíni nyomozására alapozott. A felszínen azonban csak az utolsó glaciális
idejének és az azt követő holocénnek az eseményei követhetők, ami kezdetben leginkább
térképtanulmányok alapján történt. Ilyen közlemény több is született, a legismertebbek
MÁRTON GY. (1914), ZALOTAY E. (1939) FODOR F. (1935), GAZDAG L. (1964) munkái. Fő
hiányosságuk a medrek kormeghatározásának megoldhatatlansága volt. Ebben változást BORSY
Z. (1954) Bereg–Szatmári-síkságon végzett kutatásai jelentettek, amelyek során
geomorfológiai alapon - a vizsgált kb 20.000 év egyre jobban megismert klímaváltozásának
menetére támaszkodva – a meanderméretek és a vízhozam kapcsolata alapján becsülte az
elhagyott medrek korát. Később a pollenanalízis, a radiokarbon és különféle lumineszcens
kormeghatározások szinte forradalmasították a kutatásokat. Így az egyes területekre, folyókra
vonatkozó résztanulmányok az utóbbi két évtizedben örvendetes módon egyre növekvő
számban jelennek meg.
AZ ALFÖLD GEOMORFOLÓGIAI TÉRKÉPVÁZLATA
Az ELTE természetföldrajzi tanszékén a 90-es évektől indult meg a terepgyakorlatokhoz
és pályázati munkákhoz kapcsolódóan az Alföld egyes területeinek geomorfológia feltárása.
Ennek során 1:10.000-es méretarányban készültek digitalizált, georeferált térképek a
Bodrogköztől a Tiszazugig, amelyeket kiegészíthettem a korábbi évtizedekben végzett jászsági,
heves–borsodi és taktaközi kutatásaimmal (térképeimmel). A legutóbbi években a Hortobágy–
Berettyó vidéke is feltérképezésre került. Jelen munkában a holtmedrek elkülönült vizsgálata
Gábris Gyula: ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Természetföldrajzi Tanszék
E-mail: gabris@ttk.elte.hu
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volt a cél. Az elmúlt évtized során a témába vágó kutatások Szegeden és Debrecenben is
megszaporodtak, melyek eredményeként – a szerzők hozzájárulásával – sikerült igen nagy
területre kiegészíteni a holtmedrek térképét (1. ábra).

1. ábra: Az Alföld holtmedreinek térképe – keretekben Nagy B. (Sajó hordalékkúp), Vass R.
(Szatmár–Bereg), Hernesz P. (Alsó-Tisza), Sümeghy B. (Maros hordalékkúp északi része) és
Berec B. (Maros hordalékkúp déli része) munkáival kiegészítve
A fenti alapok felhasználásával kiemeltem azokat a medergenerációkat, amelyekről a
kutatások során eltérő bizonyossággal megállapítható volt, hogy valamelyik folyónk korábbi
nyomvonalát jelezhetik (2. ábra). A továbbiakban az egyes vidékek részletesebb vizsgálatának
eredményét mutatom be.
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2. ábra: Az Alföld felszínén nyomozható folyómedrek térképe (a színek csak az egyes
medergenerációk elkülönítését szolgálják)
ÉSZAK-ALFÖLDI HORDALÉKKÚPOK VIDÉKE
A Zagyva–Tarna rendszere, a Bükkalja patakjai és a Sajó–Hernád hordalékkúp területén
kirajzolódó ősi vízfolyások térképén a korábbi kutatások alapján elég nagy biztonsággal lehetett
kijelölni a medergenerációkat és kialakulásuk korát (3. ábra). A részleteket a korábbi
publikációkban (GÁBRIS GY. & NAGY B. 2005, GÁBRIS GY. 2011/a és 2011/b) lehet olvasni. A
legidősebb medrek a Ságvár–Lascaux interstadiálisban alakultak ki (Sajó mentén az Énekes-ér
generációja és egy Ős-Tarna meder). A nedvesebb későglaciális bölling–alleröd korú medreit
a Zagyva délies folyása és Sajó közepes méretű kanyarulatai jelzik. A holocén korai szakaszát
szintén a Zagyva mellett találhatjuk meg – a mai Hajta-folyás irányában, ill. az akkor még
önálló Tarna nyomvonalán. Érdekesség az atlanti második feléhez kapcsolható Tisza meder
(György-ér), amely a Jászság legutóbbi süllyedési központja (Besenyszög) felé tartott. Ide
folyhatott az immár közös Zagyva–Tarna vize is a szuboreális óta. A Bükkalja patakjai (Laskó,
Kánya, Eger) csak a legfiatalabb szubboreális és szubatlanti idején hagytak nyomot a Heves–
Borsodi-síkon.
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3. ábra: Az Észak-alföldi hordalékkúpok ősi vízfolyásai kialakulásuk kora szerint
AZ ALFÖLD ÉSZAKKELETI RÉSZE
A terület igen jelentős része az országhatáron kívül található, ezért a modern kutatások
végzése részünkről sok akadályba ütközik, a helyi szakemberek (elsősorban Kárpátalján) pedig
nem ambicionálták azokat. Így a vidékről alkotott képünk erősen hiányos és bizonytalan.
Teljesen ismeretlen az Ung és a Latorca, sőt a Tisza hordalékkúpjainak geomorfológiai
helyzete. A Szamossal kissé jobban állunk, de az ide vonatkozó irodalom régi (BORSY Z. 1954)
ill. elavult (BENEDEK Z. 1960), és nincs használható térképi feldolgozása sem.
Hiánypótlásképpen az említett szerzők írásai alapján berajzoltam a térképbe (a II. katonai
felmérés lapjairól) az eddig többé-kevésbé azonosított medreket és megpróbáltam a kialakulási
korukat hozzárendelni (4. ábra).
Viszonylag részletesen kutatott terület a Bodrogköz (BORSY Z. et al. 1989, LÓKI J. &
FÉLEGYHÁZI E. 2007), bár a szlovákiai részről kevesebb ismeretünk van (GÁBRIS GY. 2007). A
bodrogközi mederváltozások öt szakaszát BORSY Z. et al. (1989) sokoldalú üledékföldtani,
palynológiai, morfometriai vizsgálatokkal és radiokarbon kormeghatározásokkal támasztotta
alá. A fiatal (ezen későglaciális–óholocén korút kell érteni [GÁBRIS GY. 2003]) futóhomok, ill.
löszös homoknak csupán kicsiny, erősen szakadozott foltjai emelkednek ki a nagyrészt holocén
képződményekből a területen. Ennek figyelembevételével aligha képzelhető el, hogy
pleisztocén végi, pontosabban felső pleniglaciális medrek lennének nyomozhatók a holocén
felszínen. Az ellentmondásos adatok közül azokat tettem térképre, amelyekben viszonylagos
egyetértés van: a szubboreális Tice, az atlanti Karcsa és egy későglaciális névtelen
medergeneráció.
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A Beregi területeken két interpretáció is született. BORSY Z. (1989) szerint az elhagyott
medrek alapján egy fokozatos nyugatra tolódás figyelhető meg a keleti boreális medrektől az
atlanti, majd szubboreális fázisokig, míg végül a Tisza elfoglalta mai helyét a Nyírség peremén.
VASS R. újabb adatai (FÉLEGYHÁZI E. & VASS R. 2014) sajnos még nem elegendőek egy
hasonló szintézis elkészítéséhez.
A Tisza–Szamos sarkalati problémája, vagyis a két folyó helyváltoztatásának
meghatározása – elsősorban a kárpátaljai kutatások hiányában – jelenlegi ismereteink alapján
nem megoldható. A Szamos esetében az eddig legidősebbnek tartott Nagy-Éger mellett egy
valószínűleg még korábban kialakult meder is felismerhető tőle nyugatra.

4. ábra: Az Északkelet Alföld vízrajzi fejlődése (jelkulcs a 3. ábrán)

A MAROS HORDALÉKKÚPJA
Erről a vidékről vannak a legújabb és legmodernebb eszközökkel végzett kutatási
eredmények Az északi részen a Szegedi Tudományegyetem oktatói-doktoranduszai (elsősorban
SÜMEGHY B. 2014), a szerbiai részen pedig az ELTE-s BEREC B. (2012) munkái alapján készült
az itt látható térkép (5. ábra).
Sümeghy B. szerint a felső pleniglaciális végének mindkét szakasza – a nedvesebb
Ságvár–Lascaux és a szárazabb klímájú legidősebb driász (fonatos medrekkel) is –
nyomozható. A későglaciálisból a viszonylag hosszú meleg-nedves bölling–alleröd szakasz
idején három, míg a preboreálisból két lefolyás is valószínűsíthető (munkájában OSL adatok
pontosítják a fentieket). A legészakibb medrek esetében ezek megfelelnek NÁDOR A. et al
(2007) vizsgálati eredményeinek. A romániai területen boreális korú fonatos medreket és
szubboreális kanyargó medergenerációt is sikerült elkülöníteni.
A déli részen a legújabb radiometrikus kormeghatározások (egyetlen kivétellel) még
nem publikáltak. A Galacka fonatos medergenerációjának kora így is gondot okoz, mert
különböznek a radiokarbon és az OSL korai. A hordalékkúp geomorfológiai tulajdonságai
alapján valószínűbb a preboreális/fiatal driász kor. Itt is működött a későglaciálisban két
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folyásirány. A korábbi kutatások és a jelenlegi koradatok is azt sugallják, hogy az Aranka az
egész rendszer legfiatalabb vízfolyása: már a történelmi időkben is működött, és csak
mesterségesen vált elhagyottá.

5. ábra: a Maros hordalékkúpjának ősi vízfolyásai időrendben (jelkulcs a 3. ábrán)
A HORTOBÁGY–BERETTYÓ VIDÉKE
Két vízrendszer találkozásánál vagyunk (6. ábra). Az egyik – északról érkező vizek – a
modern Tiszához kapcsolhatók. Az egyik feltételezés szerint a Tisza jelenlegi helyére történő
átváltása több lépésben történhetett (BORSY Z. 1989). E szerint a folyó keletről nyugatra
fokozatosan haladt a mai Szolnok–Szeged közötti árok felé, visszahagyva az ebben a
sorrendben fiatalodó, ma Kadarcs, Hortobágy, Kakat-ér, Csorcsány-ér nevű medreket. Fontos
megjegyezni, hogy a Hortobágynak tulajdonképpen csak egyetlen hatalmas kanyarulata
viselhetné az Ős-Hortobágy nevet, mert a medersorozat többi része sokkal kisebb kanyarokat
mutat és ez valószínűleg valóban csak az árvizek levezetését szolgálta. A másik nézet viszont
ezeket árvízi túlfolyásoknak tekinti. Ez utóbbi bizonyára igaz a legújabb korokig (a Tisza
szabályozásáig), hiszen valamennyi meder ún. összeszűkült meder, amelynek kialakulása
CHOLNOKY J. (1907) szerint úgy magyarázható, hogy a medrekben rendszeresen folyik – a
képződésük idejéhez képest – csekély mennyiségű víz. Megjegyzem, ezek ettől még lehetnek
a BORSY-féle elmélet szerint kialakultak is.
A másik víztömeg keletről érkezett-érkezik. A jelenleg főként Ér, Berettyó és SebesKörös néven ismert folyókról van szó. Az ábrából kikövetkeztethető, hogy ezek a vizek
fokozatosan délnek húzódtak – főként a Kösely három generációja és negyedikként az ősi
Berettyó mutatja ezt szépen. Ezt a gondolatot csak a medrek viszonylagos helyzetével tudjuk
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némiképpen alátámasztani. A Kösely déli medergenerációja elrontja a középsőt, tehát annál
fiatalabb. A déli az északinál is fiatalabb, mert itt is hasonló elrontással van dolgunk, csak
folyásirányban sokkal feljebb. Csupán a déli mentén vannak övzátony–sarlólapos sorozatok –
ezért újholocén korú lehet, mert máshol is bizonyosságként ismertük fel e képződmények gyors
elfödését a későbbi áradások üledékével. Az északi Kösely FÉLEGYHÁZI E. (2001) szerint
legalább későglaciális, de lehet, hogy idősebb.
Az északi és a keleti vizek találkozási pontja ugyanilyen fokozatosan áttolódni látszik.
Ez utóbbi helyét – jobb híján – a terület egyenlőtlen süllyedésével magyarázhatjuk. A Kösely
építette folyóhát lezárja a Kadarcs déli folytatását – ez lehet az idősebb. A II. katonai felmérésen
a Kadarcs vize átfolyik a Köselybe, és hosszú csavargás után eléri a Hortobágy folyót. Ez a
Kösely azonban már a középső generációhoz tartozik. Az átmenet előtt a nagy Kadarcs
meanderek eltűnnek (betemetődtek a Kösely üledékeivel), de előbb még kicsipkéződnek, ami
a vízhozam erős csökkenését jelzi.
Sajnos, ami a kormeghatározásokat illeti, ezen a területen vagyunk a legnagyobb
bizonytalanságban. Kevés, és a szerző által is kétséggel fogadott pollenanalízisem alapuló
adatunk van (FÉLEGYHÁZI E. 2001).
Legnagyobb talányt itt, az egyes szakaszain Hék nevet viselő medercsoport jelenti.
Ennek valamely mai folyóval való azonosítása sem történt meg, sőt még haladási iránya is
homályos. Koráról pedig azon a megfigyelésen kívül, hogy végül egy sokkal szélesebb (3-400
m, míg a Hék csak 50-80 m széles), mélyebb (legalább 4 m) és nagy kanyarulatba folyik, ami
egyedül áll a környéken, és a Kakat-ér végét elrontja (tehát annál fiatalabb), nincs.

6. ábra: A Hortobágy–Berettyó vidék vízfolyásai időrendben (jelkulcs a 3. ábrán)
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ÖSSZEGZÉS
A fenti vázlatok összegzéseként jelenleg csupán négy vázlatos térkép közléséig
juthatunk el (7. ábra). Ebből legvilágosabban a hiányok vehetők észre, azok a területek
jelölhetők ki, amelyekről ismereteink csekélyek, vagy teljesen hiányoznak.

7. ábra: Az Alföld felső pleniglaciális korú
vízfolyásai, sárga – Ságvár–Lascaux;
barna – legidősebb driász

8. ábra: Az Alföld későglaciális korú
vízfolyásai, világos zöld – bölling–alleröd;
sötét zöld – fiatalabb driász

9. ábra: Az Alföld óholocén korú
vízfolyásai, világos lila – preboreális;
sötét lila – borális

10. ábra: Az Alföld újholocén korú
vízfolyásai, világoskék – atlanti;
középkék – szubboreális; sötétkék –
szubatlanti
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TOVÁBBI FELADATOK
Legfőképpen ki kellene egészíteni a holtmedrek térképét, kitöltve a hiányzó területeket: az
Ung–Latorca–Borsava, a Tisza, a Szamos, a Körösök (esetleg a Temes–Béga)
hordalékkúpjainak térképezése szükséges. Fontos lenne az
Érmellék és a Körösmedence vizsgálata. A következő feladat a kormeghatározások számának növelése. Ez a térkép
alapján optimalizálható lenne, mert azon jobban meg lehetne határozni a kulcshelyzetben lévő
medreket, melyek így gyorsabban elvezetnének a megoldáshoz.
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Gál-Szabó Lajos34 – Kovács Károly Zoltán
TERMÉSÁTLAGOK VIZSGÁLATA SZÉLSŐSÉGES ÉGHAJLATI VISZONYOK
ESETÉN

BEVEZETÉS
A felhasznált adatok nagy részét a Szentistváni Mezőgazdasági Szövetkezettől kaptam.
A kapott adatokból további adatokat származtattam matematikai műveletek segítségével.
Kiszámítottam egyes parcellákra jellemző termésátlagokat 1997-től 2012-ig, az egyes
növények sokéves termésátlagát. A dolgozatomban csak olyan növényeket vizsgáltam és
vettem figyelembe, amelyek a vizsgált 16 év alatt legalább 10 alkalommal kerültek vetésre.
Csak olyan parcellákat vettem figyelembe munkám során, amelyek a vizsgált 16 év során
legalább 10 éven keresztül a szövetkezet tulajdonában voltak és azokat a szövetkezet művelte
meg. A tematikus térképekhez használt alaptérképemet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító
Rendszer (MEPAR) segítségével hoztam létre. A munkám során az alábbi programokkal
dolgoztam: Esri Arc GIS 10.1, Microsoft Office programcsalád.
ANYAG ÉS MÓDSZER
Sokéves átlagok vizsgálata: A mezőgazdasági szövetkezettől megkapott
termésátlagokból kiszámítva megkaptam az egyes növények sokéves termésátlagát (1.
táblázat).
1.táblázat: Sokéves termésátlagok
Őszi
búza

Tavaszi
árpa

Őszi
árpa

Káposztar
epce

Takarmány
borsó

Naprafo
rgó

Kukorica

4,406
t/ha

2,865 t/ha

3,689
t/ha

1,865 t/ha

2,194 t/ha

2,194
t/ha

5,75 t/ha

A vizsgált területemről a mezőgazdasági szövetkezet tardi csapadékmérőjével gyűjtött
adatokat kaptam meg és dolgoztam fel (1.ábra).
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1. ábra: Csapadék eloszlása a vizsgált területen 1996-2012 (saját készítésű diagram)
(feldolgozott adatok forrása: Szentistváni Mezőgazdasági Szövetkezet)
Alacsony csapadékot hozó 2012-es évben összesen mintegy 432 mm csapadék hullott
(16 év átlaga 617,9 mm). Ennek következtében a termésátlagok a következőképpen alakultak
(2. ábra).

2. ábra: 2012-es év termésátlagai parcellánként és növényenként (saját készítésű térkép)
(feldolgozott adatok forrása: Szentistváni Mezőgazdasági Szövetkezet)
A térképen a 2012-es év termésadatai láthatók parcellánként, színosztályozással jelezve
a különböző növénytípusokat. Ebben az esztendőben káposztarepce nem került vetésre.
Ebben az évben az őszi búza termésátlaga az egész területre nézve 3,356 t/ha volt, ez
bőven elmaradt a sokéves átlagtól, amely 4,406 t/ha. Tavaszi árpa esetében az éves termésátlag
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2,357 t/ha, a sokéves átlag 2,865 t/ha, itt megfigyelhető, hogy a 2012-es év nem sokkal maradt
el a 16 év átlagához képest. Az őszi árpán szinte észre sem vehető a csapadékhiány, az éves
termésátlag 3,442 t/ha volt, míg a sokévi átlag 3,689 t/ha. A takarmány borsó termésén már
inkább észrevehető az alacsony csapadékmennyiség, ebben az évben az összes takarmány
borsóvetésű területen a termésátlag 1,296 t/ha, míg a sokévi átlag 2,194 t/ha. Ez majd 900 kg/ha
hektár terméskiesést jelent. A napraforgó olyan növény, amely alkalmazkodik a
csapadékhiányos időszakhoz, így egy kevéssel maradt el 16 év átlagához képest, 1,874 t/h
átlaggal mintegy 300 kg-mal termelt kevesebbet hektáronként, mint a sokéves átlag. A
csapadékmennyiséget leginkább igénylő, a szárazságra leginkább érzékeny növény a kukorica
ezt az évet nagyon megsínylette, az 5,75 t/ha sokéves átlaghoz képest mintegy 2,2 tonnával
termett kevesebbet hektáronként (3,517 t/ha).
A következő vizsgált évem a 2004-es esztendő volt, ahol a csapadék mennyisége átlag
körüli volt, 668 mm csapadék hullott az év folyamát, a parcellák a következő termésátlagokat
produkálták ebben az évben (3. ábra). Ebben az évben őszi árpa nem került vetésre.

3. ábra: 2004-es év termésátlagai parcellánként és növényenként (saját készítésű térkép)
(feldolgozott adatok forrása: Szentistváni Mezőgazdasági Szövetkezet)
Ebben az átlag csapadékot hozó évben az őszi búza az elmúlt 16 év második legjobb
termésátlagát produkálta (5,861 t/ha) amely messze túlteljesítette a sokévi átlagot (4,406 t/ha).
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A tavaszi árpa szintén az elmúlt időszak második legjobb termését hozta, 2004-ben az összes
tavaszi árpa vetésű terület termésátlaga 5,408 t/ha, amely majdnem kétszerese a sokéves
átlagnak, amely 2,865 t/ha. A következő megvizsgált növény a káposztarepce, amely sokéves
átlag termése 1,865 t/ha, de ebben az évben 3,181 t/ha termésével az összes év legjobb termését
mutatta. A takarmány borsó szintén a sok év legjobb termését produkálta, mivel a 2,194 t/ha
sokéves átlagot messze túlszárnyalta az ebben az évben termelt 5,222 t/ha termésével (a sokéves
238%a). A napraforgó ebben az évben nem hozott olyan kiugró termést mint az előző növények,
de a hektáronkénti 2,586 t termésével még így is meghaladja a sokéves átlagot, amely 2,194
t/ha. A kukorica sem hozott kiugró eredményt a hektáronként termett 7,181 tonna termésével,
de még így is majd 1,4 t/ha-ral túltesz a sokévi átlagon (5,75).
Végül egy nagyon csapadékos esztendőt vettem elemzés alá, a 2010-es év 1063 mm
csapadékot hozott. Ez éven a termésátlagok parcellánként és növényenként így alakultak
(4.ábra).

4. ábra: 2010-es év termésátlagai parcellánként és növényenként (saját készítésű térkép)
(feldolgozott adatok forrása: Szentistváni Mezőgazdasági Szövetkezet)
A 2010-es év országos viszonylatban is sok csapadékot hozott. Magyarországon ekkor
megdőlt az egy éves csapadékrekord is. Az őszi búza a legjobban ellenálló növény a szélsőséges
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időjárási tényezőkkel szemben. Ennek a tulajdonságának köszönhetően alig maradt el ebben az
évben a sokéves átlaghoz képest. 4,332 t/ha termés volt ezen az éven, a sokéves átlag pedig
4,406 t/ha. A tavaszi árpa már nem volt ennyire ellenálló, a vizsgált időszak leggyengébb
termésátlagát produkálta a 0,444 t/ha terméssel, a sokéves átlag pedig ennél jóval magasabb
2,865 t/ha. Az őszi árpa meglepően jól teljesített ebben az évben, 4,005 t/ha termésátlaggal a
sokéves átlag fölött teljesített (3,689 t/ha). A káposztarepce is kárát látta a sok csapadéknak,
1,258 t/ha termést produkálva elmaradt a sokéves átlagtól, amely 1,865 t/ha. Emellett két teljes
parcellából nem tudták learatni a termést, mert annyira felnőtte a gaz, hogy szinte semmi
termést hozott volna, ezért úgy döntöttek, hogy nem takarítják be a termést az adott parcellákról,
mivel drágább lenne a betakarítás költsége, mint a betakarított termény értéke. Ez két parcella
a C-10 (10,24 ha) és a Málnás (11,93 ha) voltak. Takarmány borsó szintén mélyen a sokéves
átlag alatt teljesített ebben az évben, 1,168 t/ha a 2,194-hez képest. A napraforgó jól bírta a
csapadékos évet, 2,541 t/ha termésével meghaladta a sokéves átlagot, amely 2,194 t/ha. A
csapadékos év legnagyobb nyertese a kukorica, amely csapadékigényeit abszolút kielégítette az
időjárás, ebben az évben 8,276 t/ha termést produkált, ez a második legjobb a vizsgált 16 év
alatt és bőven túlszárnyalta a sokéves átlagot, amely 5,75 t/ha.
EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK
Végül készítettem egy összefoglaló táblázatot (2. táblázat), amelyben piros színnel
jelöltem a sokéves átlag alatt teljesítő növényeket és zöld színnel pedig a fölötte teljesítőket.
2. táblázat: a vizsgált években a növények termésátlagának elérése a sokéves átlaghoz képest
(saját készítésű ábra) (feldolgozott adatok forrása: Szentisváni Mezőgazdasági Szövetkezet)
Búza
T. árpa
Ő. árpa
K. repce T. borsó Napraforgó Kukorica
2012
3,356
2,357
4,442
N/A
1,296
1,874 t/ha 3,517
t/ha
t/ha
t/ha
t/ha
2004
5,861
5,408
N/A
3,181
5,222
2,586 t/ha 7,181
t/ha
t/ha
t/ha
t/ha
t/ha
2010
4,443
0,444
4,005
1,258
1,168
2,541 t/ha 8,271
t/ha
t/ha
t/ha
t/ha
t/ha
A táblázatról jól leolvasható, hogy abban az esetben, amikor nagyon kevés volt a
csapadék, akkor egy növény kivételével (Ő. Árpa) az összes növény termés hozamára hatással
volt az időjárás. Abban az évben, amikor átlag körüli csapadék hullott, az összes növény a
sokéves átlag felett teljesített. A szélsőségesen sok csapadékot hozó évben a szélsőségeket jól
bíró növények és csapadék igényes növények jó termést hoztak, a többi növény átlag alatt
teljesített.
ÖSSZEFOGLALÁS
A Bükkalján található Tard település közelében elhelyezkedő mezőgazdasági
parcellákat vizsgáltamolyan tényezők alapján, mint termésátlagok és csapadékmennyiség. A
mezőgazdasági terület nagysága mintegy 1600 hektár. 1997 és 2012 közötti termésátlagokat
vizsgáltam, ezen időszak 16 évéből 3 évet emeltem ki vizsgálat céljából. Egy csapadékszegény
évet (2012), egy átlag körüli csapadék mennyiséget hozó évet (2004), valamint egy, az átlagtól
jóval több csapadékot hozó évet (2010). Kiszámoltam minden növényre a sokéves
termésátlagot és ezeket hasonlítottam össze a vizsgált évek terméshozamaival. Megállapítást
tettem, hogy mely növények hogyan viszonyultak a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
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Gálya Bernadett1 – Bozsik Éva1 – Szőllősi Nikolett1 – Riczu Péter 1– Blaskó Lajos 1– Tamás
János1 – Deák Balázs 2,3 – Hermann, Heilmeier3 – Charles, Burriel 4
SÓTARTALOM TERÜLETI MODELLEZÉSE LIDAR ADATOK ALAPJÁN EGY
NATURA 2000-ES TERÜLETEN
BEVEZETÉS
A hazai szikes területeken hosszú idő óta számos kutatás központi témája a talajban lévő
sófelhalmozódás vertikális vizsgálata hagyományos pontszerű mintavételezésen alapuló
felméréssel, amelyet számos szerző publikált (BLASKÓ 2004, MILE 2001, TÓTH et. al. 2001).
Ezek a módszerek azonban kis pontsűrűségű mintavételt tesznek lehetővé, ami pontatlan térbeli
modellezést eredményez. A sófelhalmozódás horizontális vizsgálatára kisebb hangsúlyt
fektettek, azonban ez összefügg a domborzattal, valamint figyelembe kell venni a talaj
tulajdonságait, a vegetáció típusát és a hidrológiai viszonyokat is. A távérzékelt 3D-s LiDAR
felvételezéssel kapott nagy sűrűségű pontfelhőből lehetővé válik a felszín részletesebb
detektálása. Kutatásunk során a felszín modellezése érdekében összehasonlító vizsgálatokat
végeztünk a mintaterületen, amely során terepi mérésekből és légi LiDAR felvételekből
származó adatokat használtunk fel. A terepi felmérés során a mintaterület különböző részeiről
vettünk talajmintát (az eltérő élőhely típusok alapján), valamint ezeknek a helyeknek a
hidrológiai értékelése is megtörtént a lefolyási modell eredményeinek segítségével. A
talajminták kötöttségi, pH és sótartalmi paramétereit, laboratóriumi körülmények között
vizsgáltuk. A légi LiDAR felvételt Global Mapper LiDAR Modul és ENVI LiDAR 3.2
térinformatikai szoftveres környezetben elemeztük, és elkészítettük a vizsgált terület
háromdimenziós domborzatmodelljét, illetve kiértékeltük az egyes mintavételi pontokhoz
tartozó talajtani jellemzőket és az ott előforduló növénytársulásokat.
ANYAG ÉS MÓDSZER
A vizsgálatunk helyszíne Ágota-puszta volt, amely a Hortobágyi Nemzeti Park és a
Hortobágy Natura 2000 terület része. A terület természetközeli állapotban fennmaradt lösz- és
szikes sztyeppjei, szikes rétjei és mocsarai kiemelkedő természetvédelmi jelentőséggel bírnak
(DEÁK et al. 2014).
A minta területünket (pirossal jelölt rész) és a terepi felmérés során vett minták helyeit (sárga
négyzet) szemlélteti az 1. ábra.

1.

ábra: Légifelvétel Ágota-pusztáról a mintavételi pontokkal
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A 4700 hektáros terület egy része a ChangeHabitats2 nemzetközi projekt négy
magyarországi területének egyike. A projekt célja, hogy előmozdítsa a légi hiperspekrális és
LiDAR technológia alkalmazását a környezet- és természetvédelem területén, elsősorban
Natura 2000 élőhelyek térképezésében.
A légi LiDAR technológiával a felszín geometriai információinak rögzítése 3D módon
válik lehetővé, melyet – számos felhasználási terület mellett – a vegetációtérképezésben és
erdészeti alkalmazásokban széleskörűen használnak (Belényesi et. al., 2008). A felmérés során
különböző magasságokból érkezik vissza (echo) a lézer impulzus a detektorba, melyek a
visszatérés ideje alapján (az objektum magassága szerint) kategorizálhatók (MÜCKE et
al., 2012). Tipikusan elkülöníthető a lombozat a talajfelszíntől, de akár a lombkorona
szintezettsége is könnyen azonosíthatóvá válik (WAGNER et al., 2004; WAGNER et al., 2006;
DONEUS et al., 2010). A detektorba visszaérkező lézernyaláb többszörös visszaverődésnek
köszönhetően az echo hullámformájának (full waveform) elemzéséhez (CHAUVE et al., 2007)
megfelelő CAD szoftverháttér megléte szükséges, melyek segítségével további objektumok
(épületek, hidak, villanyvezetékek, stb.) is detektálhatók a lézerpontok szűrése után (TÓVÁRI és
PFEIFER 2005).
Tehát a LiDAR felmérés eredményeként egy pontfelhőt kapunk, amely pontok millióit
tartalmazza, minden pontnak rögzítve a magassági értékeit (WAGNER, 2007).
A mintaterületről készült légi felvétel több mint 700 millió lézerpontot tartalmaz. A felmérés
14 repülési sávban készült, 12,86 pont/m2 -es pontsűrűséggel (2. ábra).

2. ábra: A mintaterület domborzat modellje
A légi LiDAR felvételt Global Mapper LiDAR Modul és ENVI LiDAR 3.2 térinformatikai
szoftveres környezetben elemeztük, és elkészítettük a vizsgált terület háromdimenziós
domborzatmodelljét. A Digitális Domborzat Modell (DDM) alapján, Tarboton algoritmus
(TARBOTON, 1997) segítségével készült el a lefolyásmodell a területre az ArcGIS 10.2
szoftverkörnyzetben.
A vizsgálat során további célunk volt, hogy a légi LiDAR felvételt és a lefolyásmodellt a
terepi méréssel és laboratóriumi vizsgálatokkal együtt értékeljük. A terepi felmérés során a
mintaterület különböző részeiről vettünk bolygatott fúrt talajmintát (10 cm-ként 60 cm-es
mélységig az eltérő élőhely típusok alapján), amelyeket laboratóriumban vizsgáltunk.
A mintavételi pontok környezetében egy 2x2 méteres kvadrátban történt meg a növényzet
felmérése, amely során rögzítettük a jelenlévő fajok listáját, a fajok borítását illetve a növényzet
összborítását. A terepen begyűjtött talajmintákat laboratóriumi körülmények között vizsgáltuk
tovább, így meghatároztuk a talajminták Arany-féle kötöttségét, kémhatását és
vezetőképességét (mS/cm). Az értékelés során a közepesen (2.5-4 mS/cm) és erősen sós (4-7
mS/cm) kategóriába tartozó mintákat ábrázoltuk.
A laboratóriumi vizsgálatok meghatározása a mérési módszertannak megfelelően történt,
vagyis Arany-féle kötöttségi érték számítása esetében a légszáraz talajhoz desztillált vizet
adtunk keverés közben és mértük, hogy 100 g talaj esetében hány milliliter vízre van szükség
ahhoz, hogy az egy meghatározott konzisztenciájú pép legyen, amely a fonálpróbát adja. Ezt
követően a pépből határoztuk meg a talajminták elektromos vezetőképességét, amely alapján
megbecsültük a talajok sótartalmi értékeit (BÚZÁS, 1988).
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Az Arany-féle kötöttségi értéket (VÁRALLYAY, 2003) és az elektromos vezetőképesség
átszámítását tartalamzó kategóriákat (PEACOCK. W., CHRISTENSEN. L.P., 2000) az 1. táblázat
tartalmazza.
1. táblázat: Az Arany –féle kötöttségi és elektromos vezetőképesség értékek

EREDMÉNYEIK ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE
A kutatás során első lépésként elkészítettük a légi LiDAR felvétel alapján a terület
domborzatmodelljét, az anyag és módszerben leírt módon minden egyes ponthoz tartoznak
tartoztak magassági értékek. Az általunk kiválasztott terület mintavételi pontjaihoz tartozó
magassági értékek a 2. táblázatban találhatóak.
2. táblázat: A mintavételi pontok
magassági értékei

Magassági
Mintavételi pontok értékek (mBf )
1
127.59
2
3

127.37
127.72

4
5

127.76
127.83

6
7
8

127.59
127.64
128.03

9

127.74

3. ábra: A mintaterület digitális domborzat modellje
A területen a 2-es mintavételi pont helyezkedett el a legmélyebben fekvő részen (127.37
tengerszint feletti magassággal), a 8-as mintavételi pont pedig a legmagasabban (128.03
tengerszint feletti magassági értékkel). A két pont közötti magasság különbség 66 cm volt.
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Átmeneti zónában található a 3-as pont, amely esetében a tengerszint feletti magassági érték
127.72 volt).
A domborzatmodell alapján a terület lefolyásmodelljét is elkészítettük, amely a 3. ábrán látható.
A magassági értékeket összevetettük a lefolyás-mértékének intenzitásával és
folyamatosságával. Egyértelműen megállapítható, hogy a mélyebb fekvésű zárt medencék
alakulnak ki, ahol víz összegyülekezés jellemző, amit az ott található növényzet is alátámaszt.
Ezeken a területeken szikes mocsarak illetve rétek találhatóak. A vízfolyásokat kísérő mély
fekvésű területek potenciális élőhelyként szolgálhat egyes fásszárú vegetációtípusoknak is; így
például fehér nyár és fehér fűz dominálta puhafás ligeterdőknek vagy keményfás jellegű kocsányos tölgy és magyar kőris - erdőfoltoknak. A magasabban fekvő térszíneken, ahol a
vízellátottság időszakosan ingadozó és vízelfolyás jellemző lösz- illetve szikes gyepek a
jellemzőek.

3. ábra: A terület lefolyás modellje
Az egyes mintavételi pontokhoz tartozó élőhelytípusokat és a jellemző növényfajok nevét
és borítását a 3. táblázat tartalmazza. Az 1. és 2. mintavételi pontokban egy réti elemekkel
elegyes löszgyep volt jelen, amely a terület legalacsonyabban fekvő részén található. A száraz
gyepekre jellemző keskenylevelű réti perje, korai sás és lóhere fajok mellett réti elemeket is
találtunk, mint például a réti ecsetpázsit. A 3., 4. és 9. mintavételi pontnál az élőhely típusa
ecsetpázsitos szikes rét volt, ahol a réti ecsetpázsit volt az uralkodó faj. Az 5. mintavételi hely
cickórós puszta, ahol a veresnadrág csenkesz volt jelen a legnagyobb borításban, míg a 6.
mintavételi hely nádas, ahol a nád volt az uralkodó faj. A 7. mintavételi helynél az élőhely
szikes rét volt, amelyben a fehér tippan dominált. A 8. mintavételi helynél –legmagasabban
található mintavételi ponton- szikfok található, amelynél a sziki üröm volt jelen a legnagyobb
borításban.

142

2. táblázat: A botanikai felmérés jellemzői a mintavételi pontok esetében

Mintavételi
pont

Jellemző
növényfaj
latin neve

A domináns
faj
borítottsága
(%)

Réti
ecsetpázsit

Alopecurus
pratensis

35

Poa
angustifolia
Alopecurus
pratensis
Alopecurus
pratensis
Festuca
pseudovina
Phragmites
communis
Agrostis
stolonifera
Artemisia
santonica
Alopecurus
pratensis

Jellemző
növényfaj
neve

2

Az élőhely
típusa
löszgyep,
réti
elemekkel
löszgyep,
réti
elemekkel

3

Szikes rét

4
5

Szikes rét
Cickórós
puszta

Keskenylevelű
réti perje
Réti
ecsetpázsit
Réti
ecsetpázsit
Veresnadrág
csenkesz

6

Nádas

Nád

7

Szikes rét

Fehér tippan

8

Szikfok

9

Szikes rét

Sziki üröm
Réti
ecsetpázsit

1

18
65
80
52
50
50
11
77

A terület jellemző talajtípusa réti szolonyec, amely esetében a vízben oldható nátriumsók
maximuma a szelvény mélyebb részeire jellemző (a szolonyeces B-szintben a Na főleg
kicserélhető formában található). Ennek következményeként a felső talajszintekben csak kevés
a vízben oldható só, vagy teljesen hiányzik. Ez látható a 4. ábrán, amely tartalmazza az
elektromos vezetőképesség értékeinek (ezálatal a sótartalom) alakulását a mélység
függvényében. Az ábrázolt talajminták esetében jelentősebb eltérés mutatkozott a sótartalmi
értékek között.
Az első két minta esetében az élőhely löszgyep, amely magasabban fekvő területeken
található, a sótartalom 1 mS/cm körüli mozog, így a nem sós kategóriába esik. A 3. és 4. minta
esetében az élőhely szikes rét volt, amely estében a 10 cm-es mélységtől folyamatosan
növekedett a sótartalom. Az 5. minta esetében az élőhely cickórós puszta, amelyek gyakran a
szikes rétekbe ékelődnek. Ebben az esetben a felső 10 cm-es rétegben is 1 mS/cm feletti az
érték, mélyebb rétegekben pedig elérte 6,8 mS/cm értéket is, amely erős sótartalmat jelent. A
6. mintavételi helyszínnél nádas található, amelynek alacsony a sótartalma. A 7., 9. minta
szintén szikes puszta, a 9. minta esetében a mélyebb rétegekben 3 mS/cm-től nagyobb értékeket
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mértünk, ez közepes sótartalomnak felel meg. A 8. minta szikfok volt, ahol 30-40 cm-es
mélységtől 7 mS/cm körüli értékeket mértünk, amely erős sótartalmi értéket jelent.

4. ábra: Talajok laboratóriumi mérésének eredményei
KÖVETKEZTETÉS
A mintaterületen a változatos mikrodomborzat hatására erősen mozaikos élőhelyek alakultak
ki, amelyet a terepi, térinformatikai és laboratóriumi mérési eredményeink is alátámasztottak.
A légi LiDAR felvételből nyert domborzatmodell, a vegetációs felmérés és a talajvizsgálat
alapján megállapítható, hogy a talaj sótartalma, a vegetáció és a mikro topográfia között is
összefüggés található Ágota-puszta területén.
A mikrotopográfia befolyásolta a vízgazdálkodást (elfolyás, összegyülekezési folyamatokat
illetve a sók kilúgzását és felhalmozódását), amely visszatükröződik a vegetációban. A
mélyebben fekvő területeken a nedves körülményeket kedvelő növények (Réti ecsetpázsit), míg
a magasabb részeken a szikfokra jellemző Sziki üröm található legnagyobb borításban. Az
átmeneti zónában főleg a Réti ecsetpázsit volt jelen. Tehát a növény társulások kialakulását a
nedves viszonyok és a sótartalom együttesen befolyásolja.
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Gyenizse Péter35 – Bognár Zita
A TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK HATÁSA NÉHÁNY VIDÉKI NAGYVÁROSUNK
ALAPRAJZ-TERJESZKEDÉSÉRE36

BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS
A települések helyválasztása, élete, fejlődése, terjeszkedése, vagy éppen stagnálása és
elhalása sok esetben még napjainkban is jelentős mértékben függ a természeti adottságoktól. A
településeket, mint működő rendszereket, felfoghatjuk természeti, társadalmi, gazdasági és
műszaki adottságok egységeként. Ezen adottságok (szférák) egymással szoros kapcsolatban
állnak és összességében egy tetraéderrel szemléltethetők legjobban (Tóth 1981). A szoros
kapcsolatból adódóan nehéz a legtöbb település esetében egyetlen döntő fontosságú és
évszázadokon, évezredeken át folyamatosan érvényesülő, fejlődést elősegítő természeti
adottságot kiemelni. A társadalmi igények, vagy a gazdasági érdekek a természeti környezet
bizonyos adottságainak megítélését időben jelentősen befolyásolják, sőt ezen igények és
érdekek bizonyos esetekben a természeti adottságokkal teljesen ellentétes irányba is
mozdíthatják a településfejlődést.
A természeti környezet időben stabil és instabil tényezők integrált egysége. A geológiai
felépítés, a talaj, valamint a domborzat orográfiai sajátosságai egy adott mikrorégióban emberi
léptékkel számolva stabilnak tekinthetők. A klimatikus, hidrológiai és növényzeti viszonyok
azonban már évszakonként is módosulnak. Ezen instabil tényezők ismerete sok esetben még
fontosabb, ugyanis hatásmechanizmusuk a települések életére sokkal összetettebb. A komplex
természeti környezeti viszonyok alapos ismerete és településtervezési célú értékelése
legfőképpen a város esztétikai, környezetvédelmi és műszaki kérdéseinek megoldásában,
valamint a különböző létesítmények optimális térbeli elhelyezésében nyújt jól felhasználható
információkat (Elekes 2008, Pap 2007, Marosi, Szilárd 1974). A települések természeti
adottságainak térbeli és számszerű vizsgálatában, az abból adódó településtervezési feladatok
ellátásában nagy jelentősége van a különböző térképészeti és geoinformatikai módszereknek
(Nagyváradi, Pirkhoffer 2008, Kovács, Tózsa, Gecső 1988, Szabó 2001).
Jelen tanulmányunkban a hazai vidéki nagyvárosok fejlődésére ható természeti
adottságok vizsgálatával foglalkozunk. Ezek a nagyvárosok: Miskolc, Pécs, Székesfehérvár,
Debrecen, Nyíregyháza, Kecskemét, Szeged és Győr. A szűkös terjedelem miatt a kutatási
anyagunkból egyfajta válogatást közlünk, ami elsősorban a különböző vizsgálati módszerek
alkalmazási lehetőségeire, illetve az azokkal kapott legérdekesebb eredményekre fókuszál.
VÁROSALAPRAJZOK TÖRTÉNETI SZEMLÉLETŰ, LEÍRÓ JELLEGŰ VIZSGÁLATA
A települések és a természeti környezetük kölcsönhatása történelmi korokon keresztül
tartó, folyamatosan változó, esetenként viszont önmagukat ismétlő események és tények
rendszere. Ezek megismerése a mai lakosok és városvezetők számára is tanulságos. Egy-egy
konkrét településen a régebbi korok eseményeiről a levéltári és könyvtári adatok tájékoztatják
a kutatókat, de a településfejlődéssel foglalkozó geográfusok számára kiemelkedően fontosak
a régebbi korokban készült térképek is. Ezek lehetővé teszik a tér és idő összekapcsolását a
település-földrajzi vizsgálatokban.
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A következőkben vizsgáljuk meg néhány vidéki nagyvárosunk első és második katonai
felmérési térképét! Ezek kiválóan bemutatják azokat a domborzati és vízrajzi adottságokat,
amelyek meghatározták az adott város helykiválasztását és korai fejlődési irányait (1. ábra).

1. ábra: Kivágatok néhány vidéki nagyvárosunk első és második katonai felmérési térképéből
A katonai felmérési térkép tanúsága szerint Miskolc belvárosa a Bükk-hegység keleti
előterében, közlekedési útvonalak találkozásában alakult ki. A belváros helyválasztását a
Szinva-patak és a Sajó völgyének mocsaras területei, valamint a környező hegyoldalak
determinálták. A történeti forrásokból kiderül, hogy a Szinva-patak áradásai többször okoztak
jelentős pusztítást a városban, amelyek közül a legjelentősebb 1878-ban volt.
Pécs magja a Mecsek-hegység délies kitettségű, kisebb meredekségű hegylábi lejtőire
települt. A mocsaras Pécsi-medence és a meredekebb lejtők közé „beszorított” város szintén
kelet-nyugati megnyúltságot mutatott. A középkori városfalon kívül kialakult városrészek főleg
a természeti tényezők által determinált futású főút mentén terjeszkedtek. Meredekebb lejtőkre
csak a Tettye-patak menti „ipari” városrész települt, ahol a bővizű patak malmok sorát hajtotta.
Székesfehérvár belvárosa a Sárvíz mocsaraiból kiemelkedő, védelmet nyújtó szigeteken
jött létre az Árpád-korban. A török uralom megakasztotta fejlődését, de a 18. században lezajló
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jelentős építkezések hatására már dél felé terjeszkedett az ár- és belvízmentes térszínek
irányába.
Debrecen, Nyíregyháza és Kecskemét ősi magja ár- és belvízmentes területen fekszik, de
nem túl távol kisebb vízfolyásoktól, tavaktól. Nyíregyháza a Nyírség nyugati részén, észak-dél
irányú egykori folyóvölgyekkel szabdalt homokfelszínen fekszik. A település helykiválasztását
a védhetőséget növelő mocsarak, tavak befolyásolták. Korábban számos kisebb-nagyobb tó
vette körbe, amelyek főleg észak-dél irányú terjeszkedésnek engedtek utat. Debrecen a lösszel
borított Hajdúsági tábla, valamint a homokos Nyírség és a Hortobágy találkozási pontján
létesült a Tócó és a Kondoros vízfolyások közötti szárazabb magaslaton. Kecskemét a
Kiskunság tágas laposokkal szabdalt, löszös homokbuckákkal borított vidékén fekszik. Az első
és második katonai felmérés térképén még tucatnyi kisebb-nagyobb tó látható a várostól délre,
délnyugatra. Mai térképeken alig találjuk nyomát ezeknek a tavaknak és mocsaraknak, ugyanis
a nedvesebb részeket a 19-20. században többnyire lecsapolták.
Győr első katonai felmérési térképén még mocsaras sávok és morotvatavak kísérik a
Rábcát, ami ekkor még az eredeti nyomvonalán folyt át a városon. A nyugat felé húzódó
mocsaras részek napjainkban is korlátozzák a város ilyen irányba történő terjeszkedését.
A szegedi emberek számára a Tisza és a Maros nemcsak fontos kereskedelmi útvonalak
voltak, hanem veszélyt is jelentettek árvizeik révén. A város három magterülete az ártérből
kiemelkedő magaslatokon, de ezek csak a kisebb árvizek esetén menekülhettek meg az
elöntéstől. Az 1879-es „nagy” árvíz után a belváros területét több méter vastagon feltöltötték.
A város környékén számos mocsarat és tavat látunk a korai térképeken, melyek területét azóta
beépítették. Ezeken az alacsonyabb fekvésű részeken ma is károkat okozhat a belvíz.
Megállapítható tehát, hogy már a különböző korok térképeinek vizuális kiértékelése is
fontos, hiszen esetenként nélkülözhetetlen információkat hordoznak a kutatók számára,
azonban kartográfiai mérésekkel, vagy geoinformatikai programokkal való feldolgozások után
még pontosabb adatokhoz juthatunk.
ALAPRAJZOK STATISZTIKAI VIZSGÁLATA
A települések alaprajzának terjeszkedését még ma is befolyásolja a természeti környezet.
Ezen alaprajzok statisztikai jellemzői közvetett utalást tesznek a városok és a természeti
környezetük egymáshoz való viszonyára. A településföldrajzban eddig csak kevés kísérlet
történt arra, hogy a városok alakjának összehasonlítását lehetővé tevő számszerű mutatót
dolgozzanak ki. A klasszikus leíró jellegű munkák után először a Boyce és Clark (1964) által
kidolgozott alakindex adott lehetőséget a városok alakjának számszerű összehasonlítására és
elemzésére, amelyet Medda és munkatársai továbbfejlesztettek (Medda et al. 1998). Ezen
indexek használatakor legtöbb esetben csak a városok egymással, illetve geometriai formákkal
való számszerű összehasonlítását tartották szem előtt. A városok belső szerkezetének, a
települési szövet sűrűsödésének és ritkulásának jellemzésére használták Jakobi és munkatársai
az alaprajzok fraktáldimenzió vizsgálatát (Jakobi et. al. 2012). Ezek a módszerek azonban nem
adtak információt a település és az őt körbevevő természeti környezet viszonyáról. Ezért mi a
tájökológiában használatos alakindexet javasoljuk felhasználni ezen kapcsolat jellemzésére.
A tájökológiai alakindexet abból a célból hozták létre, hogy megmutassa egy ökológiai
folt alakjának eltérését az ideálisnak tekintett körtől (Lóczy 2002; Szabó 2012; Szabó, Csorba
2009; Patton D. R. 1975). A kör rendelkezik a területéhez képest a legkisebb kerülettel. A
körszerű növényfoltok növénytársulásai tekinthetők ökológiai értelemben (egy bizonyos
méretkategórián belül) a legstabilabbnak, a legellenállóbbnak a kívülről jövő hatásokkal
szemben. A kör esetében az alakindex D = 1 mértékegység nélküli értéket vesz fel. 1-nél kisebb
nem, csak nagyobb lehet az értéke. A kiszámításához az alábbi képletet használhatjuk minden
egyes foltra külön-külön (ahol P = kerület, A = terület):
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.
Ez az index véleményünk szerint jól használható nagyobb települések beépített
területének jellemzésére is. Nem abszolút értékben mutatja be egy város területének
növekedését vagy csökkenését, hanem egy olyan relatív mutató, ami egy számmal jellemzi az
alaprajz, illetve a beépített terület néhány tulajdonságát, és a környezetéhez való viszonyát. A
most bemutatott vizsgálatban a beépített területeket tágan értelmeztük, nem csak az épületek
alaprajzát értve alatta. Ide soroltuk az emberi tevékenység által jelentősen átalakított egyéb
területeket is, mint a ház körüli udvarokat és kerteket, valamint a tereket, illetve az utakat. Ezek
részben beépített, részben leburkolt területek.
A nagyobb ökológiai indexű, fragmentáltabb települések a környező erdőkkel, tavakkal
vagy mezőgazdasági területekkel relatíve nagyobb felületen érintkeznek. Ez egyrészről fokozza
a környezetre ható emberi hatást, így nagyobb környezetszennyezésre ad lehetőséget.
Másrészről a település is jobban ki van téve a környezeti hatásoknak. Azonban nem csak a
természeti csapások jelenthetnek károkat. A gyakori háborús fenyegetések miatt a múltban nem
véletlenül voltak kompaktak, körszerűek a városok, így könnyebb volt őket városfallal
körbevenni. A városok „működéséhez” nélkülözhetetlen a vonalas infrastruktúra jó működése
is, amit azonban megkönnyíthet, vagy megnehezíthet a település alakja. Míg egy kompakt
településen relatíve rövidebb utakra és közművekre van szükség, vagy pl. kevesebb és rövidebb
buszjáratra, addig egy fragmentáltabb településen ezek kiépítése és fenntartása relatíve nagyobb
költséget jelent és pl. a közlekedésből származó légszennyezés is nagyobb mértékű.
A kutatás során geoinformatikai módszerekkel feldolgoztuk az említett nagyvárosok 18.
század végétől a 2005-ös ortofotóig terjedő térképeit és légi felvételeit. Geoinformatikai
programokkal georeferáltuk és digitalizáltuk a beépített területüket, majd kiolvastuk azok
számszerű jellemzőit (kerület, terület). Ezekből kiszámoltuk a városok elmúlt 230 évben
lezajlott alakindex változását. A cikk korlátozott terjedelme miatt ezen eredmények közül most
kettőt ismertetünk, a jelenleg legalacsonyabb alakindexű Nyíregyháza és a legmagasabb
alakindexű Miskolc esetét.
Nyíregyházát a 18. században még palánk és árok vette körbe, melynek hosszát az arányát
tekintve a lehetséges legrövidebbre igyekeztek venni a védelem és a költségek miatt. Emiatt a
város beépített területe meglehetősen körszerű volt, amit az 1,6-os alakindex is jelez. A 19.
században új városrészek épültek közvetlenül a falakon kívül („Ó- és Új-szöllő”), de egyre
nagyobb számban jelentek meg tanyák is a városoktól távolabb. Nyíregyháza esetében
mérsékelt növekedés figyelhető meg az index értékében (3,6). A 20. század második felében 5
fölé emelkedett az alakindex értéke, de ez alacsonyabb érték, mint amit a legtöbb vizsgált
nagyvárosnál számítottunk. Valószínűleg jobban beépültek ekkor a belső üres telkek és a külső
tagolt városrészek is. Arányait tekintve a legnagyobb növekedés a szocializmus két utolsó
évtizedében volt, amikor az alaprajz területe 2,3-szorosára nőtt. Összességében a 18. század
végi beépített területhez képest a város alaprajzának területe közel 18-szorosa lett. A kerülete
is viszonylag egyenletesen növekedett, követve a területi változásokat, de ennél a városnál is
megfigyelhető az 1960-as években egy kis csökkenés. A beépített terület kerülete
összességében közel 17-szeresére nőtt az első katonai felmérés óta. 2005-ben Nyíregyháza
területe volt a körülményekhez képest a leginkább kompakt a vizsgált nyolc nagyváros közül,
alakindexe csak 6,1 volt.
Már Miskolc 18. századi, mocsarak és hegyoldalak által határolt beépített területének
lemért adatai is átlag fölötti terület, kerület és alakindex értéket mutattak. A 19. században a
nehézipar fejlődése miatt új területek kerültek beépítésre a Szinva-patak árterén, valamint a
hegylábi területeken. Az összefüggő beépített terület a 18. század vége és a 19. század vége
között nem egészen másfélszeresére, ennek kerülete nem egészen kétszeresére nőtt. Az ezekből
az adatokból számított alakindex kb. másfélszeresére nőtt. A terjeszkedés következtében a
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környezet átalakítása is erőteljesen megindult (völgyben a mocsarak lecsapolása,
hegyoldalakon a mesterséges teraszok és mélyutak kialakítása). A 20. század első felében
jelentős terjeszkedés figyelhető meg nyugat felé a Szinva-völgyében és a környező hegylábi
területeken. A szocializmus időszakában Miskolcon is erőltetett iparosítás folyt, ami nagy
munkástömegeket igényelt. A városkép meghatározó elemeivé váltak a gyárüzemek, erőművek
és a nagy kiterjedésű tömbházas lakótelepek. A város alaprajzának területe és kerülete a 19.
század vége és a 20. század vége között közel 11-szeres, illetve 23-szoros növekedést mutattak,
az alakindex pedig több mint négyszeresére nőtt. Ennek az erős növekedésnek jelentős
környezeti hatásai is vannak. A meredekebb hegyoldalak megnehezítik az infrastrukturális
létesítmények és utak kiépítését. A lakó és iparterületek jelentős leburkolása gátolja a
csapadékvíz beszivárgását és problémát okoz az egyre több összegyűlt víz elvezetése. A
vonalas létesítmények és a lakóterületek is gyakrabban károsodnak csuszamlások, patakok
kiöntése (pl. Szinva-patak áradása 2010-ben), vagy sár, illetve üledék lehordása és
felhalmozása miatt. Havas, jeges időben pedig könnyen akadozik a közlekedés. A járművek a
hosszabb és esetenként meredekebb közutakon több légszennyező anyagot és zajt bocsátanak
ki a lakóterületeken is.
Nyíregyháza és Miskolc, illetve a másik hat vidéki nagyváros beépített területeinek
számszerű adatai az 1-3. táblázatban olvashatók. Ezek az adatok kiegészíthetik az előző
fejezetben a térképekről és az egyéb forrásokból származó településtörténeti információkat.
1. táblázat. A vizsgált városok beépített területének változása (km2)
Felmérés
Miskol Pécs Székesfe- Debrec Nyíregy- Kecske- Szege
időpontja
c
hérvár
en
háza
mét
d
3.4
2.5
2.7
3.1
1.9
2.1
4.6
1783-1784
4.2
3.2
4.0
4.3
3.1
3.2
8.4
1840-1864
4.9
4.4
5.1
13.9
4.2
3.2
11.8
1880-1884
21.6 29.5
16.9
26.3
8.9
9.3
20.4
1950-1952
26.0 30.0
17.9
27.7
9.3
10.3
21.3
1964-1967
52.2 41.9
23.6
34.8
21.9
20.7
36.9
1980-1999
56.2 51.1
34.9
55.7
34.1
28.9
47.9
2005

Győ
r
1.4
2.0
3.0
11.8
14.7
24.9
34.2

2. táblázat. A vizsgált városok beépített területének kerülete a vizsgált időszakokban (km)
Felmérés Miskol Pécs Székesfe- Debrec Nyíregy Kecske- Szege Győ
időpontja
c
hérvár
en
-háza
mét
d
r
13.3 12.9
15.4
8.2
7.6
5.9
21.1 16.3
17831784
17.4 18.6
23.9
18.7
16.0
12.2
30.7 20.7
18401864
22.6 25.5
24.3
90.4
25.6
14.6
36.5 19.8
18801884
124.4 157.
75.2
112.5
62.2
74.2 111.3 84.5
19508
1952
137.1 149.
72.1
105.2
59.3
82.6 113.3 107.
19645
1
1967
304.6 230.
78.9
132.4
83.0
134.2 176.9 115.
19807
8
1999
285.9 211.
136.0
221.5
127.1
178.1 189.7 110.
2005
9
0
3. táblázat. A vizsgált városok alakindexének változása a 18-21. században
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Felmérés
Székesfe- Debrece Nyíregy- Kecskem Szege
időpontja Miskolc Pécs
hérvár
n
háza
ét
d
Győr
2.0
2.3
2.6
1.3
1.6
1.1
2.8
3.9
1783-1784
2.4
2.9
3.4
2.6
2.5
1.9
3.0
4.1
1840-1864
2.9
3.4
3.0
6.8
3.6
2.3
3.0
3.2
1880-1884
7.6
8.2
5.2
6.2
5.9
6.9
6.9
6.9
1950-1952
7.6
7.7
4.8
5.6
5.5
7.3
6.9
7.9
1964-1967
11.9 10.1
4.6
6.3
5.0
8.3
8.2
6.5
1980-1999
10.8
8.4
6.5
8.4
6.1
9.3
7.7
5.3
2005
„KLASSZIKUS” MINŐSÍTŐ TÉRKÉPEK VS. GEOINFORMATIKAI MODELLEK
A településekre különböző természeti biotikus, természeti abiotikus, technogén és
társadalmi elemek a kapcsolt rendszerek ok-okozati összefüggésében hatnak. Ezen rendszer
egyes elemeinek szemléletessé tétele elsősorban kartográfiai módszerekkel lehetséges, de ez
természetesen mindig valamilyen egyszerűsítéssel jár. Számos módszert dolgoztak ki egyes
résztényezők minősítésére és ábrázolására, így például lejtőmeredekség, lejtőkategória, helyi
klíma, árnyékoló hatás, mérnök geomorfológiai, domborzati típusokat minősítő,
felszínmozgásokat minősítő, természet- és tájvédelmi körzeteket minősítő, antropogén
hatásokat minősítő és felszíni vizeket minősítő térképeket (Gábris 1977, Lovász 1965, 1985,
1989, Pécsi 1985, Pécsi, Rétvári 1981).
Ezen térképek többsége (ha nem is mindegyik) de viszonylag gyorsabban és pontosabban
előállítható geomorfológiai programok használatával. A felhasznált alapadatok (pl.
szintvonalas térkép) nem különbözik az analóg térképkészítés alapanyagától, de általában a
számítógépeknek köszönhetően kevesebb tévedésre adnak lehetőséget. Amennyiben
elkészítünk egy digitális domborzatmodellt, akkor abból ma már másodpercek alatt elkészíti
bármelyik geoinformatikai program a lejtőkitettségi és lejtőmeredekségi térképet.
A természeti környezet adottságai közül térinformatikai módszerekkel legkönnyebben
vizsgálható tényezők a domborzat, a vízrajz, és a helyi klíma hatása. Ezek a hatások relatív
módon számszerűsíthetők és a térinformatikai program rétegeiként egymással összevethetők.
A következőkben két példát hozunk a településkörnyezet természeti adottságokon alapuló
minősítésére. Az első a hegylábi területen fekvő Pécs, a második a síkságon fekvő Győr lakott
területét minősíti.
Pécs domborzati modelljének felhasználásával lejtőkitettség és lejtőkategória rétegeket
állítottunk elő. A különböző fő- és mellékégtájak mikroklímájuknak megfelelően északtól dél
felé növekvő értékeket kaptak: É = 1, ÉK és ÉNy = 2, K és Ny = 3, DK és DNy = 4, D = 5 pont.
A lejtőmeredekségi réteg pixelei a következő pontokat kapták: 25 % fölött = 1; 18-25 % = 2,
12-18 % = 3, 5-12 % = 4, 0-5 % = 5. Minél nagyobb pontszámot kapott az újraosztályozás után
egy képelem (pixel), annál értékesebb a területe beépíthetőség szempontjából.
Ezeken kívül még egy tényezőt használtunk fel: a felszíni vízfolyásoktól és a mocsaras
területektől mért távolságot. A nedves területek altalaja építkezésre nem, vagy nehezen
alkalmas, továbbá a magas talajvíz vagy a belvíz az épületek felvizesedéséhez, azok
állagromlásához vezethet. Előállítottunk egy olyan új réteget, amin a pixelekhez kötött értéket
a víztől mért távolság jelentette. A vizes területektől távolodva öt, 1-től 5-ig növekvő
pontszámú kategóriát alakítottunk ki 100 méterenként. Csakhogy az így kapott rétegen olyan
területeket is találhatunk, ahol minden bizonnyal jelentéktelen a közeli víz negatív hatása, mert
jelentősen magasabban fekszenek annál. Ezért leválogattuk az eredeti lejtőmeredekség
térképrétegről a 2 %-nál nagyobb lejtésű területeket, amelyek nem vettek részt az elemzésben.
A természeti adottságokon nyugvó, relatív súlyozású környezetminősítő térkép
létrehozásához összeadtuk a lejtőkitettségi, a lejtőmeredekségi és a víztávolságot mutató
pontozott rétegeket. Az így kapott eredményrétegen a képelemek maximum 15 pontot
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kaphattak (2. ábra). A relatív súlyozású környezetminősítő térképrétegen a belváros és a
környező területek képviselik a legnagyobb kiterjedésű, legmagasabb pontszámmal jellemzett
részt. Nem véletlen, hogy őseink itt alapították Pécset. A későbbi korok (elsősorban keletnyugat irányú) terjeszkedési folyamatait pedig jól magyarázza a belvárostól keletre és nyugatra,
a hegylábi területeken húzódó, igen magas pontszámot kapott, többé-kevésbé összefüggő sáv.
Az utóbbi két évtizedben számos kereskedelmi és kulturális nagyberuházás zajlott Pécsen
(Hajnal et al. 2009, Szabó-Kovács, Csapó 2006). Ezek helyének kiválasztása során
egyértelműen előnyben részesítették a kedvezőbb természeti adottságú területeket, mégpedig
azokat a medenceperemi, közel sík felszíneket, ahol a létesítmény kivitelezése kisebb építési
költséggel is megvalósítható.
A következő példában szereplő Győr Péccsel ellentétben síksági, folyó menti település.
Az ilyen természeti környezetben fekvő településeken jelentős veszélyt jelent az ár- és belvíz,
amelyek érvényesülését többnyire a mikrodomborzat határozza meg. A történelem során
jelentős telepítő tényezők voltak a folyó közeli árvízmentes felszínek peremei, az övzátonyok
vagy éppen a meanderzugok. Győr ősi magja a Kis-, vagy Mosoni-Duna mellett, a Rába és
Rábca torkolatánál kialakult/kialakított magaslaton fekszik (Lenner 2012). Az egykori vár a
Rába-torkolat keleti partján létesült és a lakóit kiszolgáló népesség pedig a Rába, illetve a Rábca
nyugati partján építette ki lakóterületeit. A 19. század utolsó évtizedében a kissé megnövekedett
lakóterület még mindig a két folyó közvetlen közelében húzódott, de már déli irányban is
megkezdődött a terjeszkedés. A 20. században épült lakó- és iparterületek túlnyomó része már
a folyóktól távoli, tőlük délkeletre fekvő magas, az árvizektől nem veszélyeztetett, mély
talajvizű, szárazabb, tehát egészségesebb helyi klímájú területeken épültek. Győr esetében mind
a mai napig a legerősebb építést korlátozó tényező az ár- és belvíz, így a többi síksági, illetve
folyó menti településsel egyetemben itt is a legfontosabb információt a mikrodomborzat adja a
beépíthetőségről. A lakott területek természeti szempontú minősítéséhez ebben az esetben
elegendő egy magassági szinteket mutató térkép készítése, amelyről leválogathatók a
veszélyeztetett lakóterületek. A 3. ábrán sötét és világoskék színnel jelöltük a város nyugati és
északi részén található problémás lakóterületek.

2. ábra: Pécs és környéke természeti
adottságokon nyugvó, relatív súlyozású
környezetminősítő térképe (a
jelmagyarázatban a relatív pontértékek
szerepelnek)

3. ábra: Győr és környéke magassági szintjei

A domborzatmodellek segítségével több időbeli metszetben is számszerű adatok
olvashatók ki átlagolva egy település teljes beépített területére a magassági értékeikből és a
belőlük levezethető derivátumokból (lejtőkitettség, lejtőmeredekség). Az előbb említett Pécs
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esetében kimutatható általuk, hogy a város átlagos tszf. magassága és lejtőmeredeksége a 18.
századtól a 20. század közepéig nőtt, majd a Pécsi-medence déli felének erőteljes beépítésével
azóta csökkenő tendenciát mutat. A másik példában szereplő Győr esetében az átlagos
magasság nagyon kis mértékben növekedett a 18-21. század között (4. táblázat). Ezek az adatok
hagyományos eszközökkel készített, analóg térképekről is kiolvashatóak lettek volna
planiméterrel, de ehhez sokkal nagyobb energia befektetésre lett volna szükség és a
végeredmény pontossága is bizonytalanabb lett volna.
4. táblázat: Pécs és Győr néhány domborzatmodellből levezetett átlagadatának változása a
18-21. század között
Felméré
Pécs átlagos tszf.
Pécs átlagos
Győr átlagos tszf.
s
magasságának
lejtőmeredekségéne magasságának változása
időpontj
változása (m)
k változása (%)
(m)
a
152.9
7.07
113.7
1784-87
150.3
6.48
113.6
1856-60
155.8
7.36
113.5
1880-81
201.9
11.53
113.8
1950-52
200.2
11.49
113.7
1966-68
187.8
9.9
114.4
1986-89
182.0
8.86
114.4
2005
A domborzati modellek kiválóan alkalmasak arra, hogy a települések egészére, vagy
egyes részeire vonatkozóan – az előbb említett átlagadatokhoz képest sokkal részletesebben –
kiolvashatóvá és kiértékelhetővé tegyék a tszf. magassági, vagy a meredekségi adatokat.
Ezekből hisztogram is szerkeszthető több időpontra vonatkozóan. A példában szereplő Pécs
esetében leolvashatjuk a 4. ábráról, hogy a város 18-19. századi beépített területének döntő
része kb. 120-190 m tszf. magasságú területeken húzódott. Később a város alaprajza mind a
medence, mind a meredekebb hegyoldal felé egyre nagyobb mértékben kiterjedt. A 20. század
végén a legmagasabb beépítési arányokat a lecsapolt Pécsi-medencében találjuk, de kiemelkedő
csúcsokat képviselnek a medenceperemi részek és a középső-pleisztocén abráziós terasz is.
Győr esetében is megfigyelhető a lakott területeknek mind a magasabb, mind a mélyebb
területek felé való terjeszkedése, csak más magassági dimenziókban (5. ábra). A 18-19.
században 110 m tszf. magasság alatt és 117 m felett nem volt beépített terület, de ma már igen.
Megállapíthatjuk, hogy miközben a korábban említett átlagos tszf. magasság alig változott,
addig a szélsőségek növekedtek, de mindez a korábban említett átlagértékekben
kiegyenlítettebb formában jelent meg. Annak ellenére, hogy az átlagos tszf. magasság
növekedett ma már sokkal jelentősebb kárt tehet egy esetleges árvíz az alacsonyan fekvő anyagi
javakban, mint korábban.
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4. ábra: A különböző tszf. magasságú
pixelek megoszlása Pécs vizsgált alaprajzain

5. ábra: A különböző tszf. magasságú pixelek
megoszlása Győr vizsgált alaprajzain

AZ ALAPRAJZOK GEOINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL KIOLVASOTT MUTATÓINAK
SZÁMSZERŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Az előző fejezetekben lemértük és kiszámoltuk a magyar vidéki nagyvárosok
alaprajzához és természeti környezetéhez köthető több számszerű mutatót (az alaprajz területe,
kerülete és alakindexe, valamint az átlagos tszf. magasság és meredekség), hét különböző
időpontra. Kíváncsiak voltunk, hogy van-e statisztikai összefüggés az alaprajz és a természeti
környezet adatai között. Kiszámoltuk városonként és mutatópáronként a rangkorrelációt és a
szignifikanciát. Az eredmények az 5. táblázatban láthatók. (Debrecen és Kecskemét adatai
Nyíregyházához hasonlóak voltak, így azokat nem tettük bele a táblázatba.)
Megállapíthatjuk, hogy városok többségénél erős (zöld cella), vagy közepes (sárga cella)
erősségű a korreláció a vizsgált tényezők idősorai között. Vannak azonban kivételek. Az alföldi,
folyóktól távoli városokban a tszf. magasság és az alaprajz számszerű adatai között nincs
kimutatható kapcsolat. Ez alighanem a mikrodomborzat (és ezzel kapcsolatban lévő vízrajz) ma
már elhanyagolható beépítést korlátozó hatásával magyarázható. Miskolc esetében az átlagos
meredekségi értékek változásai nem mutattak korrelációt az alaprajzi mutatókkal, aminek az
okát nem sikerült kideríteni.

154

5. táblázat: A vizsgált alaprajzi jellemzők korrelációja

ZÁRÓ GONDOLATOK
A tanulmányban több olyan módszert is bemutattunk, amely alkalmas a városok és
természeti környezetük kapcsolatának vizsgálatára. A dolgozatunk fő célja azon
geoinformatikai módszerek részletesebb bemutatása volt, amelyek számszerűen jellemezték a
vizsgált nyolc vidéki nagyvárost. A vizsgálat alapján megállapíthatjuk, hogy a számítástechnika
fejlődésével több adat nyerhető ki, amiből részletesebb és pontosabb statisztikai mutatók, illetve
térbeli elemzések (minősítő térképek) készíthetők. Egyes minősítő módszerek eredményei
(térképei) a gyakorlatban is használhatók, mások eredményei inkább elméleti jelentőségűek. A
vizsgált alaprajz-terjeszkedési mutatók külön-külön is jellemzik a városok fejlődését, de
együttes vizsgálatuk jobb eredményeket ad. Megállapíthatjuk, hogy az esetek többségében a
különböző módszerekkel kiolvasott adatok között kimutatható korreláció közvetett módon
alátámasztja azon elképzelésünket, hogy a nagyvárosok többségének alaprajz terjeszkedésében
kimutatható szerepet játszott a természeti környezet az elmúlt évszázadokban. Tehát ez a hatás
nem csak a történeti szemléletű, leíró jellegű módszerekkel elemezhető, hanem
geoinformatikai, statisztikai módszerekkel is.
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Hegedűs András37
MISKOLCI HALLGATÓK FÖLDRAJZI TÉRSZEMLÉLETÉNEK FEJLŐDÉSE(?),
AVAGY A TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁS FEJLESZTÉSÉNEK EREDMÉNYESSÉGE

BEVEZETÉS
Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy a Miskolci Egyetem földrajz alapszakos
hallgatói egyre nehezebben és egyre kevésbé tudják elsajátítani az összetett földrajzi
gondolkodásmódot. Az egyes tantárgyak követelményeit igyekeznek teljesíteni, de a tanultakat
gondolkodó, alkotó módon alkalmazni már nemigen tudják. Ennek egyik oka, hogy a természeti
és társadalmi jelenségek térbeli összefüggéseit, rendszereit nem látják át, nem ismerik fel.
Véleményem szerint ez részben a földrajzi térben való tájékozódás, a topográfiai ismeretek
hiányosságaira vezethető vissza. Sokszor tapasztaljuk, hogy a hallgatók szinte félnek a
térképtől. Szóbeli vizsgákon gyakran csak külön felszólításra használnak térképet, írásbeli
számonkéréseken pedig a kontúrtérképes feladatok sikerülnek a leggyengébben. Annak
megismerésére, hogy miért nem érik el az ezen a téren elvárt szintet a hallgatók (sokan még
végzős korukra sem), miből fakad a gyenge teljesítmény, hogyan lehetne javítani rajta,
hosszabb vizsgálatsorozatot tervezek. Ennek megalapozásaként előkutatást végeztem, melyben
néhány egyszerű vizsgálattal mértem fel a hallgatók topográfiai készségét.
MÓDSZEREK
A vizsgálatot a Miskolci Egyetem földrajz alapszakjának három évfolyamán és az
egészségügyi szervező alapszak másod évfolyamán, összesen 84 hallgató bevonásával
végeztem. Annak érdekében, hogy a hallgatók képességeiről és készségeiről minél valósabb
képet kapjak, a vizsgálati módszerek megválasztása során törekedtem arra, hogy ne legyen
rajtuk teljesítménykényszer (ezért ne is csaljanak) – a fő cél az volt, hogy észre se vegyék, hogy
tesztet végeznek. Ezért az előadások és gyakorlatok keretében tettem fel olyan kérdéseket,
melyek a tananyagba, az óra logikájába illeszkedtek, de nem a tananyagot számon kérő,
ellenőrző jellegűek voltak – nem a tényanyag ismeretére, hanem a földrajzos térbeli látás- és
gondolkodásmód elsajátításának mértékére voltam kíváncsi. A helyes és helytelen válaszok
arányát nemek szerint feljegyeztem. Ezen kívül mindhárom évfolyamon, és az összehasonlítás
érdekében egy nem földrajzos tankörrel (egészségügyi szervező alapszak, egészségturizmusszervező szakirány) is elvégeztettem egy olyan rajzos feladatot, melyben a fő kérdéshez
viszonyítva a térbeliség másodlagosnak, mellékesnek tűnt.
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK A KÖZOKTATÁSBAN
Természetesen a hallgatók nem a felsőoktatásban találkoznak először a földrajzi
jelenségek térbeliségével. A Nemzeti alaptantervek 1995-óta pontosan meghatározzák a
közoktatásban tanulók számára a térbeli tájékozódással és tájékozottsággal kapcsolatos
ismereteket. A 2012-es Nemzeti alaptanterv 1-4. évfolyamon a környezetismeret, 5-6.
évfolyamon a természetismeret tantárgy és 5-12. évfolyamon földünk-környezetünk műveltségi
terület keretein belül határoz meg a földrajzi térben való tájékozódáshoz szükséges
követelményeket. Már 1-4. évfolyamon elvárás az irányok, fővilágtájak ismerete,
térképmásolás, útvonalrajz készítése. 9-12. évfolyamra pedig a földrajzi fogalmak
kontúr(„vak”)térképen való elhelyezéséig kell eljutniuk a tanulóknak (a Kormány 110/2012.
(VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról).
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Az ezen a téren megszerzett tudás és elsajátított képességek szintje azonban hagy némi
kívánnivalót maga után. Az új érettségi vizsgarendszer bevezetése (2004) óta földrajzból is van
írásbeli vizsga, melynek során a topográfiai ismeretek is ellenőrzésre kerülnek. Ez lehetőséget
ad a közoktatásban tanulók tudásának és készségeinek, a szóbeli vizsgánál objektívebb
felmérésére. Az új írásbeli vizsga tesztjeként 2004-ben próbaérettségit írtak a diákok, melynek
egyik fő tapasztalata az volt, hogy a topográfiai ismereteket és a térbeli tájékozódást mérő
feladat nehezen ment, a többségnek rosszul sikerült (Ütőné Visi J. 2006). A gyakorló iskolai
szaktanárokkal való beszélgetések során is megerősítést nyert az a tapasztalat, amit a tanár
szakos hallgatóink munkáját figyelemmel kísérő óralátogatásaink alatt szereztünk, miszerint a
középiskolás diákok számára legnehezebben teljesíthetők és ezért a „legrettegettebbek” a
kontúrtérképes feladatok, számonkérések.
VIZSGÁLATOK
Elsőéves hallgatóknál légkörtan, másodéveseknél életföldrajz tantárgy óráján került
szóba a kitettség jelentősége, szerepe a tanult földrajzi jelenségben. Ennek tárgyalása során
mellékesen megkérdeztem, hogy a tanterem ablakai melyik égtáj felé tekintenek. Rövid
gondolkodási idő után az elsősök 18, a másodikosok 22%-a válaszolt helyesen. Vagyis a
hallgatók nagyjából 80%-a nincs tisztában azzal, hogy egy számára jól ismert hely (a kérdés a
tavaszi félévben hangzott el, tehát már az elsősök is fél éve oda jártak órákra) milyen tájolású
és azt nem is tudja kikövetkeztetni. Természetesen meg is beszéltük, hogy mi a helyes válasz
és iránytű nélkül miből is lehet erre rájönni. Ennek során kiderült, hogy a helytelen válaszok
nagy aránya csak részben magyarázható az érdeklődés hiányával, vagyis azzal, hogy még nem
figyelték meg, mert nem tartják fontosnak. A hallgatók ugyanis szinte kivétel nélkül elismerték,
hogy reggelente, az egyetemre jövet és estefelé, hazafelé menet gyönyörködtek már a
napfelkeltében és a naplementében, vagyis tudják, merre kell és nyugszik a Nap az
Egyetemvárosból nézve, azonban most nem jutott eszükbe ahhoz viszonyítani. A rossz válasz
több hallgatónál is abból fakadt, hogy az épületben elveszti az „égtáji” irányérzékét és ezen az
sem segített, ha kitekint az ablakon.
A harmadéven tanult alkalmazott térinformatika című tárgy egyik feladatának részeként
a hallgatóknak hazánk valamely, szabadon választható tájának részletét kellett
bedigitalizálniuk. A munka során szinte minden hallgatóhoz odamentem ellenőrizni az
előrehaladását. Eközben mintegy véletlenül elmozdítottam a térképet, úgy, hogy az általa
választott térképrészlet a szoftver munkaterületének ablakán kívül kerüljön. A digitalizált
terület visszaigazításához a hallgató segítségét kértem: mondtam, hogy irányítson, merre toljam
el a kivágatot ahhoz, hogy visszataláljak. Két ember kivételével mindenki „le, fel, jobbra, balra”
irányított, nem égtájak szerint, ami egy földrajzostól elvárható lett volna. Tehát az alapszakos
végzős hallgatók 90%-a a térképi munka során sem mindig gondolkodik és tájékozódik égtájak
alapján.
Mindhárom évfolyamon elvégeztem egy olyan vizsgálatot is, amely az előzőeknél
összetettebb volt, ezért részletesebb elemzésre és az évfolyamok összehasonlítására is
lehetőséget lehetőséget ad. Megkértem a hallgatókat, hogy segítsenek egy Borsod-AbaújZemplén megye természeti idegenforgalmi látnivalóinak, értékeinek ismertségét vizsgáló
kutatásban. (Intézetünkben valóban folynak ez irányú kutatások.) A feladat szerint képzeljék
el, hogy Miskolc sétálóutcáján odamegy hozzájuk egy turista és az iránt érdeklődik, hogy
milyen természeti értékeket, látnivalókat érdemes felkeresnie a megyében és azokat hol találja.
Készítsenek számára térképvázlatot, amelyen feltüntetnek (szövegesen vagy rajzosan) minél
többet és többfélét az általuk ismertek közül. A feladat elkészítése során a hallgatók elsősorban
azon gondolkodtak, hogy hol, milyen idegenforgalmi attrakció van, a térbeliség, a térképvázlat
készítése révén, készség szintjén jelent meg. Sokan meg is kérdezték, hogy muszáj-e térképet
rajzolniuk, nem elég-e egyszerű felsorolás. Mindenkit arra kértem, hogy amennyire csak tudja,
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próbálja meg térben, Miskolchoz és egymáshoz képest elhelyezni a látnivalókat. Több
iránymutatást nem kaptak. Arra voltam kíváncsi, hogy mennyire lesz térképszerű a
végeredmény és mennyire törekszenek pontosságra.
Az elkészült munkákat a következő főbb szempontok alapján értékeltem:

Helyesen tájolt-e a térképvázlat?

Vannak-e tájékozódást segítő elemek a térképvázlaton (pl.: közigazgatási határok,
vízfolyások, domborzati elemek, települések)?

Többé-kevésbé méretarányos-e a térkép?

Mennyire törekedtek pontosságra, részletességre: meg vannak-e írva a vízfolyások,
összekapcsolódnak-e vízfolyás hálózattá; hegységek és dombságok csapása, kiterjedése jelölte?

Van-e irány és méretarány jelölés (pl.: észak-jel, vonalas aránymérték)?
A tájolás tekintetében mutatkozott a legkevesebb hiányosság: a földrajz alapszak
mindhárom évfolyamán törekedtek a hallgatók a térképvázlat tájolására és az esetek kb. 90%ában ez elfogadhatóan sikerült is. Ezzel szemben az egészségturizmus-szervezőknek kevesebb
mint fele figyelt a helyes tájolásra (1. ábra). A térkép tájolását csak két földrajzos hallgató
jelölte, a többiek ezt nem tartották fontosnak. Sajnos a szakdolgozatok készítése során is az a
tapasztalatunk, hogy az észak-jelet a hallgatók többsége lefelejti a saját készítésű térképeikről.
A méretarányosságra való törekvésben és annak eredményességében már jelentős eltérés
van a földrajz szak évfolyamai között is: míg az elsősöknek – a nem földrajz szakosokhoz
hasonlóan – a fele sem, addig a másodévesek háromnegyede, a végzősök négyötöde figyelt
arra, hogy a valós távolság- és területarányokat leképezze (1. ábra). Ez az évfolyamonként
javuló teljesítmény egyértelműen a térképekkel való egyre több munka javára írható.
Elszomorító módon azonban csak egyetlen olyan térképvázlat készült, amelyen a méretarányt
(vonalas aránymérték megrajzolásával) feltüntették.

1. ábra: A térképvázlatok helyes tájolásának és méretarányosságának megoszlása szakonként
és évfolyamonként
A térképvázlatok tartalmát elemezve feltűnő, hogy az elsősök még a településeket és a
domborzati elemeket is szívesebben jelölik, mint a megyehatárt (2. ábra). Ez a megye bonyolult
alakjával és a hallgatók gyakorlatlanságával magyarázható. Másod- és harmadéven már döntő
többségük lehatárolja a megyét, feltételezhetően már csak azért is, mert a feladat ezt szinte
megkívánja. A többi, tájékozódást segítő térképi elem esetében, összességében rosszabb a
helyzet. A hallgatók nem tartják elég fontosnak azokat, elég nagy arányban csak a természeti
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látnivalókat tüntetik fel a megyehatárokon belül, településeket, vízfolyásokat, tavakat,
hegységeket stb. csak elvétve. Különösen igaz ez a vízrajzi elemekre. Ráadásul ezek
berajzolásában nem mutatható ki fejlődés az évek előrehaladtával: míg településeket az elsősök,
addig vízrajzi elemeket a harmad-, domborzati elemeket a másodévesek rajzoltak be leginkább
(2. ábra). Különösen elkeserítő, hogy minden évfolyamban csak egy-két olyan térképvázlat
készült, amelyen minden tájékozódást segítő elem megjelent, vagyis tényleg térképszerű lett a
végeredmény. Persze ahhoz képest, hogy a nem földrajz szakos egészségturizmus-szervezők
munkái között egyetlen ilyen sem akadt ez akár eredménynek is elkönyvelhető, én azonban a
földrajzosokkal szemben nagyobb elvárást támasztok, és legalább a végzősöktől többet
reméltem.

2. ábra: A tájékozódás segítő topográfiai elemek térképvázlaton való feltüntetésének aránya
szakonként és évfolyamonként
A részletességre, pontosságra való törekvés tekintetében még lehangolóbb az eredmény.
Leginkább a megye alakját próbálták visszaadni a hallgatók, évfolyamonként változó sikerrel.
Ahogy az várható volt, legjobban a harmadévesek teljesítettek, míg az elsős földrajzosok – az
egészségügyis hallgatókkal nagyjából egy szinten – a leggyengébbek voltak. A jelentősebb
települések feltüntetésére, a vízfolyáshálózat megrajzolására, a vízrajzi elemek nevének
megírására, valamint a domborzati elemek és a tájak kiterjedésének (esetleg csapásának)
jelölésére már felük sem fordított kellő figyelmet (3. ábra). Mindkét szakra és minden földrajzos
évfolyamra jellemző, hogy Miskolcon kívül más települést nagyon kevesen tüntettek fel. Ez a
feladat jellegéből is adódhat, hiszen a természeti értékekre, látnivalókra kérdeztem rá. Azonban
a földrajzosoktól elvártam volna, hogy érezzék azt, hogy a jelentősebb településeket és azokat,
amelyek közelében természeti látnivaló van, célszerű a térképvázlatra (minél pontosabban)
berajzolni. A vízfolyásokat már nagyobb arányban kapcsolták össze vízfolyáshálózattá és írták
meg a nevüket, de sajnos a többségük ezzel sem törődött. Csakúgy, mint a megye alakja
esetében, itt is megfigyelhető az évfolyammal növekvő arányú részletességre, pontosságra való
törekvés. Szintén a feladat jellegéből adódhat, hogy legtöbb figyelmet a domborzati elemek és
a tájak feltüntetésére fordították a hallgatók, hiszen a bejelölt természeti látnivalók jelentős
része is felszínalaktani jellegű volt.
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3. ábra: A pontosságra, részletességre való törekvés megoszlása a térképvázlatok egyes
tartalmi elemeinek tekintetében
ÖSSZEGZÉS
Ebből a néhány egyszerű vizsgálatból is kiderült, hogy bár tapasztalható némi fejlődés,
de a földrajzos hallgatók többsége harmadéves korára sem pótolja be azokat a térbeli
tájékozódásban, térbeli látásmódban meglévő hiányosságokat, melyeket még a közoktatásból
hoz magával. Jellemzően nem „érzik” az égtájakat és azokat nem is tudják készség szintjén
meghatározni, még a térképi munkák során sem tájékozódnak égtájak alapján. „Nagyvonalúak”
a földrajzi térben és a térképen: nem figyelnek kellő mértékben a földrajzi jelenségek,
objektumok térbeli jellemzőire, egymáshoz viszonyított elhelyezkedésére, egymással való
térbeli kapcsolataikra, ezért nem is tudják azokat leképezni.
Mivel ezek a hiányosságok a felsőfokú földrajzos tanulmányaikat is megnehezítik, az
igazi földrajzos gondolkodás elsajátítását pedig szinte lehetetlenné teszik, fel kell vállalnunk a
feladatot, hogy újratanítjuk a hiányzó (elfelejtett) ismereteket, fejlesztjük a térbeli
tájékozódással és látásmóddal kapcsolatos képességeket és segítünk kialakítani a készségeket.
Ehhez azonban úgy tűnik, hogy a felsőoktatásban ritkábban használt módszertani eszközöket is
alkalmaznunk kell. Annak megválaszolása, hogy milyen módszerekkel, milyen eszközökkel
érdemes kísérleteznünk, melyekkel és hogyan érhetők el jó eredmények, további kutatásaim
célját képezi.
IRODALOM
ÜTŐNÉ VISI JUDIT 2006. Az átalakuló földrajzoktatás – változó érettségi vizsga. In: Horváth
Zsuzsanna, Lukács Judit (szerk.): Új érettségi Magyarországon. Honnan, hová hogyan? Egy
folyamat állomásai. – Országos Közoktatási Intézet 19 p. (elektronikusan:
http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/uj-erettsegi/atalakulo)
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Hégely Péter38
A HAZAI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ÉS A SZABADULÓK TÁRSADALMI
REINTEGRÁCIÓJÁNAK FÖLDRAJZI ÖSSZEFÜGGÉSEI - A
„BÖRTÖNFÖLDRAJZ” KIINDULÓPONTJAI
BEVEZETÉS
A „börtönföldrajz” szóra jelenleg a legnagyobb keresőben (Google) mindössze egy
találatunk akad, mely Huszti Zsolt és Tenk András „A börtönök településföldrajzi vizsgálatának
lehetőségei – börtönföldrajz” előadására utal, amely a 2014. 04. 17-18-án Bükön megtartott
Településföldrajzi konferencián hangzott el. Az előadókelső alkalommal vállalkoztak arra,
hogy a hazai büntetés-végrehajtástelepülésföldrajzi összefüggéseit bemutassák, komplex
földrajzi alapú megközelítésreviszont nem törekedtek.A fogalmilag részben átfedést mutató
„büntetésföldrajz” szóra keresve sem járunk több szerencsével, a Google négy találatából
mindössze egy kvázi hasznosíthatót találunk, azt amely Christie Büntetésipar című korszakos
könyvére utal.A szerző munkájában többek között részletes nemzetközi összehasonlítást tesz a
világ büntetés-végrehajtásáról és önálló fejezetben foglalkozik a Büntetésföldrajzzal (Christie,
N. 2004.).Kijelenthető tehát, hogy mindez idáig átfogó, rendszerszintű igénnyel, a büntetésvégrehajtás földrajzával Magyarországon még senki sem foglalkozott. Magyarországon
jelenleg mintegy 18.400 fő tölti jogerős szabadságvesztését 39 . A társadalomtól elzártan,
jogfosztottan, olyan élethelyzetben, ahol a döntéseket helyettük és felettük hozzák, az elzárás
hosszával párhuzamosan pedig a fogvatartottaknak, majdani szabadulóknak egyre kisebb
esélyük marad a kinti társadalomba való sikeres visszailleszkedésre.
A BÖRTÖNFÖLDRAJZ LEHATÁROLÁSA
A bűn, a bűnözés, valamint annak megtorlásának társadalmi igénye és elvárása egyidős
az emberiséggel. Mivel nincsen és soha nem is volt olyan civilizáció, társadalmi együttélési
forma, mely teljes mértékben kizárhatta volna magából a bűn eshetőségét, minden emberi
közösségnek arról is kellett gondoskodnia, hogy a normaszegéssel szemben milyen megtorlást,
jóvátételt foganatosít. A normaszegés egyaránt kiterjedhet a politikai, a kulturális és gazdasági
rendre, a modern társadalmak a normaszegés büntetését pedig a jogrendszeren keresztül
gyakorolják.

38Hégely

Péter: Elycon Kft. (Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar Földtudományok Doktori
Iskola hallgatója)
E-mail: peter.hegely@gmail.com
39http://bvop.hu/?mid=77&cikkid=2168, Számok, tények 2013.
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A büntetés kiszabásának három elméleti alapálláspontját különböztethetjük meg (Sajó
A. 2003.)40.
- Igazságosság-elmélet – A szabály megsértése megtorlást igényel;
- Közgazdasági elmélet – A büntetés egyrészt elrettent a további bűncselekmény elkövetésétől,
másrészt a büntetés a jogsértő viselkedés költségét is jelenti;
- „Harmadik” elmélet – A börtön célja az átnevelés, a szabadulást követő jogkövető
magatartásminták megalapozása
A geográfia egységes, de megközelítés súlypontja szerint hármas osztású (Tóth J.,
2002). A természetföldrajz esetünkben egyértelműen nem releváns, a börtönföldrajz alapvetően
a társadalomföldrajz és a regionális földrajz metszetébe helyezhető el.

1. ábra: A börtönföldrajz helye a földtudományokban
A fenti ábra szerinti besorolás alátámasztásaként elsősorban az alábbiak hozhatóak fel:A
büntetés-végrehajtás feladata alapvetően kettős, egyszerre biztosítja az ítélet szerinti törvényes
totális elzárást, másfelől segít a társadalmi integráció előkészítésében. Azaz a vizsgálatok fő
terepét egyszerre adják az intézmények és azok területi összefüggései (regionális földrajz),
valamint a fogvatartottak és szabadulók intézményi és társadalmi viszonyrendszerei
(társadalomföldrajz).
Mielőtt a „Börtönföldrajz” tudomány-rendszertani elhelyezését megtennénk, érdemes
annak előzetes elhatárolása a bűnözéssel foglalkozó földrajztudománytól. A bűnözésföldrajz
első jelentősebb művelője M. Guerry (1802-1866) francia jogász volt, aki 1833-ban dolgozta
fel a statisztikai adatokat nem, életkor és a bűnözés viszonyrendszerében. Hazánkban Földes
György használta először a mai értelemben vett kriminálföldrajz eszközrendszerét. A
bűnözésföldrajz kutatása Magyarországon a 80-as évektől válik intenzívebbé, bár még ma is
jelentősen elmaradt tudományterületnek tekinthető (Mátyás Sz. 2008). A bűnözés,
bűnelkövetések térbeliségének tudományos megalapozása ezzel együtt is immár több évtizedes
múltra tekint vissza. Magyarországon ezek közül kiemelhetőek Kovács Zoltán, Michalkó
Gábor, Sallai István, Ritecz György, Kobolka István és Tóth Antal munkái. Tóth szerint a
bűnözés térbeliségét, területi eloszlását vizsgáló tudományterületnek nincsen általánosan
elfogadott definíciója. Értekezésében hivatkozza, hogy a bűnözés térbeli aspektusainak
vizsgálatát többször bűnügyi földrajznak (pl.: Herold, H. 1973, 81. p., Kobolka I. 2003, 6. p.,
Kobolka I. - RiteczGy. – Sallai J. 2004, 36. p.), illetve bűncselekmények földrajzának (Adler,
40
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F. et al. 2000, 267.p.) nevezik. Ahogy viszont Tóth, úgy a szakirodalom más jeles képviselői
sem terjesztik ki a kriminálgeográfiát a fogvatartás időszakára és a büntetés-végrehajtás
intézményrendszerére. Álláspontunk szerint ez így helyes, mivel a bűn minden esetben a
társadalomban és annak érdeksérelmére elkövetetett, a büntetés-végrehajtáshoz közvetlenül
nem kapcsolódó cselekmény.
A börtönföldrajz definíciója – hasonlóan a bűnözésföldrajzhoz – magyarázatot kíván. A
nemzetközi szakirodalomban ismert ugyan a fogalom, lásd Christie fent említett Büntetésipar
munkáját, ezzel együtt egységes módszertani megalapozás a mai napig nem történt. Ennek
elsődleges oka az lehet, hogy a büntetés-végrehajtás jog- és intézményrendszere, valamint a
statisztikai adatgyűjtése országonként eltérő. Az USA-ban Koh S. A. munkássága emelhető ki,
aki „Földrajz és Igazság” dolgozatában elsőként elemezte az USA börtöneinek elhelyezkedését
az amerikai és nemzetközi büntetés-végrehajtási elméletek tükrében (Koh S. A. 2013.)41Átfogó
munkák mellett a büntetés-végrehajtás egyes területeinek önálló földrajzi összefüggésvizsgálataira is van példa a szakirodalomban. Lásd Smith R. J. 2011-ben kiadott a halálbüntetés
földrajza és annak összefüggéseit tárgyaló munkáját, mely térképi illusztrációkkal mutatja be
és elemzi az egyes államok végrehajtási rendszereit (Smith R. J. 2011.)42
A „börtönföldrajz” fogalmi meghatározása Magyarországon egy speciális
problematikába is beleütközik. Hazánkban a büntetés-végrehajtásnak három fokozata létezik, a
büntetés szigorúságát tekintve fogház-, börtön- vagy fegyházbüntetés szabható ki. Azaz a
„börtön” a közbeszédben és szakzsargonban is elfogadott,ám jogi értelemben viszont szűkebb
értelemben használható terminológia. A börtönföldrajzzal tehát szinonim és talán korrektebb is
lenne a büntetés-végrehajtás, vagy a szabadságvesztés földrajza megnevezést használnunk.
Hangsúlyozzuk azonban, hogy mivel a „börtön” nem csak a közbeszédben, de a szakmai
szférában is általánosan alkalmazott fogalom, így a börtönföldrajz megnevezés is helytállóan
használható. Itt emeljük ki, hogy a szakma tudományos folyóirata („Börtönügyi Szemle”) is e
szót használja, holott az itt megjelenő tudományos munkák nyilvánvalóan nem csak e büntetésvégrehajtási fokozatra irányulóak. A történeti munkák közül kiemelhető Megyery István
korabeli királyi főügyész helyettes munkássága, ezen belül az általa 1905-ben szerkesztett
korszakos műve a „Magyar Börtönügy és az országos letartóztatási intézetek”.
Mindezek miatt a jövőben a „börtönföldrajz” megnevezést használjuk, ennek
szinonimájaként pedig a büntetés-végrehajtás földrajza, büntetésföldrajz, szabadságvesztés
földrajza definíciókat alkalmazzuk.
Az alábbi ábrán a bűnözésföldrajz és a börtönföldrajz lehatárolását szemléltetjük. Mivel
a bűn a társadalom kárára és azon belül követődik el, így a bűnözésföldrajz tárgya a
bűncselekmény, alanya a bűnöző, illetve ezek társadalmi és földrajzi összefüggéseinek
vizsgálata. Amint a bűn felderítésre került, illetve a bűnöző elzárása megtörtént, a
börtönföldrajz területére léptünk át. A börtönföldrajz tárgya az elzárás és joghátrány
intézményrendszere és társadalmi összefüggésrendszere, alanya pedig a fogvatartott.A
börtönföldrajz egy olyan tudományterület, mely a fogvatartás intézményi, társadalmi,
gazdasági és jogi vonatkozásainak földrajzi összefüggéseit vizsgálja.
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2. ábra: A bűnözésföldrajz és a börtönföldrajz lehatárolása
A fenti ábrából látható, hogy a börtönföldrajz három idősíkot fed le.
Előzetes letartóztatás ideje:Miután a vélt, vagy valós bűnelkövetőt elfogták a
hatóságok, a bűn súlyától, a társadalmi veszélyeztetőségtől függően, valamint a szőkés,
elrejtőzés,bűnismétlés vagy a nyomozati érdekek mentén előzetes letartóztatásba helyezik.
Előzetes letartóztatásról az érintett bíróság rendelkezik, Az elzárás történhet rendőrségi fogdán
(30 napon belüli elzárás) és a büntetés-végrehajtási intézményrendszerben (30 napon túli
elzárás) egyaránt. Az előzetes letartóztatás során a fogvatartottnak joga van a védekezésre való
felkészülésre, érintkezhet védőügyvédével, és csak olyan korlátozásoknak vethető alá, amely a
konkrét büntetőeljárás jellegéből adódik. Azaz az elzárás jellege szerint nem tekinthető
totálisnak.
Jogerős fogvatartás ideje: Egyértelműen és elsősorban a börtönföldrajz terepe. A
jogerősen letöltendő fogvatartásra Magyarországon megyei, regionális, vagy országos
hatáskörű bv. intézetben kerülhet sor. A fiatalkorúak elzárása hazánkban mindössze egy
helyütt, Tökölön történik, és itt található az egyetlen rabkórház is (Büntetés-végrehajtás
Központi Kórház). A mentálisan sérült, beszámíthatatlan elítélteket az Igazságügyi Megfigyelő
és Elmegyógyintézet (IMEI) keretei között tartják fogva Budapesten. Magyarországon a nők
elzárására a Kalocsai Fegyház és Börtönben kerül sor. A jogerős fogvatartás lehet életfogytig
tartó és határozott időtávú, mely minimum 3 hónap maximum 20 év, ám halmazati
büntetésekkel, illetve bűnszervezetben elkövetett cselekmények alapján akár 25 év is kiszabásra
kerülhet.
Joghátrányok, mentesítés ideje: A Btk. 100. § (2) szerint a mentesített személy büntetlen
előéletűnek tekintendő, és - törvény eltérő rendelkezése hiányában - nem tartozik számot adni
olyan elítéltetésről, amelyre nézve mentesítésben részesült. Amíg a mentesítés viszont nem áll
be, az ember személyes szabadsága, autonómiája nem teljes. A joghátrányok közül példaként
emelhető ki a közügyektől való eltiltás, a gépjármű-vezetéstől való eltiltás, egyes személyek
láthatósága, valamint a tiszta erkölcsi bizonyítvány, mely utóbbi különösen súlyos hátrány a
szabadultak munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából. A mentesítés lejárata függ az ítélet
jellegétől, az elzárás hosszától, valamint a mentesítési eljárás lehetőségeitől.
E lehatárolás jól összevethető azzal, ahogy a börtönpszichológia és a
kriminálpszichológia elkülöníthető egymástól. Ebben az esetben is világos, hogy a börtön
totálisan zárt rendszerében nem alkalmazhatóak a rendőrség által is használt
kriminálpszichológiai módszerek. Fliegauf szerint areszocializáció az előzetes letartóztatással
egyidejűleg indul és a szabadulást követő időszakban is tart. A reintegrációs intézményi
feladatok a fogvatartási időszak utolsó harmadában kezdődnek, majd a szabad életben
folytatódnak (Fliegauf G., 2012).A fogvatartottak szabadulásra való felkészítése tehát már a bv.
intézetekben megkezdődik, majd a szabadulást követően továbbfolytatódik a bv. munkatársai
mellett az IM Pártfogó Szolgálat, és esetlegesen a civil szféra bevonásával. Ez az átmeneti
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időszak egybeesik a mentesítés időszakával, illetve jó esetben a sikeres társadalmi integráció,
rossz esetben a bűnismétlés végpontjáig. (Ez esetben ismét a bűnözésföldrajz területére lépünk.)
A BÖRTÖNFÖLDRAJZI VIZSGÁLATOK SZÍNTEREI
Ahogy a büntetés-végrehajtás időben, úgy térben is vizsgálható. A bűnelkövető a
társadalomból kiemelésre kerül és fogvatartottként egy új térbe helyeződik, a büntetésvégrehajtás intézményrendszerébe. A tér és a területiség több síkon is vizsgálható és
vizsgálandó:
Nemzetközi szint: A büntetés-végrehajtás rendszere államonként és történetileg nézve
társadalmi berendezkedés szerint is eltérő. E sík elsődleges kutatási alapadatai az
országosfogvatartási ráták, illetve a szabadságvesztés formái, melyek egy-egy időmetszetben,
térben kiterjedve vizsgálhatóak. E ráták és típusok összevetése elsődleges vizsgálati terepei az
adott országok jogrendszere, politikai berendezkedése szerint válik érdekessé. A világban
jelenleg mintegy 12 Millió jogerős szabadságvesztésen lévő ember él, a számarány pedig
nincsen összefüggésben az adott ország gazdaságával, jólétével. Az ICPS (International Cenre
of PrisonStudies) kalkulációi szerint Afrikában 46-205 fő, az amerikai földrészen 202-376 fő,
Ázsiában 62-160 fő, Európában (beleértve Oroszországot és Törökországot is) 98-225 fő,
Óceániában 151 fő a 100.000 főre vetített fogvatartotti ráta. 43 Magyarországon 2013-ban a
fogvatartotti ráta 186 fő volt mely európai összehasonlításban magas, de nem az extrém magas
értékek közé tartozik.
Országos,intézményi szint: A magyar büntetés-végrehajtás területi alapon szerveződő,
megyei, regionális és országos hatáskörrel rendelkező intézményekben folyik az elzárás. Azt,
hogy az elzárást hol kell foganatosítani, jogszabály viszont egyértelműen nem határozza meg.
Lásd a hatályos bv. kódex (1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések
végrehajtásáról) 24 § úgy fogalmaz, hogy„a szabadságvesztést a bíróság által meghatározott
fokozatban - fegyházban, börtönben vagy fogházban - és a büntetés-végrehajtási szervezet által
kijelölt, lehetőleg az elítélt lakóhelyéhez legközelebb eső büntetés-végrehajtási intézetben
hajtják végre.” A hazai bv. intézetek túlzsúfoltsága miatt a „lehetőleg” a lakóhelyhez közelség
jogelv érvényesülése meglehetősen korlátozott. Ezen a szinten az intézmények elhelyezkedése,
kapcsolódásuk egymáshoz, valamint a fogvatartottak mozgatása és elhelyezése vizsgálható. A
büntetés-végrehajtás összehasonlító elemzése lehetséges továbbá ágazati összevetésben, azaz
például a költségvetési forráseloszlásnál a társszervek, egyéb költségvetési intézmények
vonatkozásában is.
Területi, intézményi szint:Magyarországon jelenleg 14 országos vagy regionális
hatáskörű büntetés-végrehajtási intézmény található az alábbi településeken: Állampuszta,
Balassagyarmat, Budapest, Tököl (Fiatalkorúak Bv. intézete), Kalocsa, Baracska,
Márianosztra, Pálhalma, Sátoraljaújhely, Sopronkőhida, Szeged, Szombathely, Tiszalök, Vác.
Emellett megyei hatáskörű intézmények vannak a Fővárosban és 13 három megyében
(Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, JászNagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs, Tolna, Veszprém, Zala), valamennyi esetben az adott
megye székhelyén. Ahogy a felsorolásból és a lenti ábrából is látható, az intézmények
elhelyezkedése területileg nem egyenletes és szakmailag sem megfelelő, lásd a Dél-Dunántúlon
nincsen országos Bv. intézmény, ami szakmailag az egyik leginkább neuralgikus pont. Itt fontos
megemlítenünk a foglalkoztatás kérdését is. Az elítéltek munkáltatása alapvetően két formában
lehetséges: vagy az intézmény ad nekik közvetlen munkát, vagy valamely ún. bv-s gazdasági
társaság alkalmazásában állnak. Valamennyi bv. intézmény és gazdasági társaság is jelentős
foglalkoztató az adott településen, ennek megfelelően megfelelő beágyazottság mellett a helyi
társadalmi legitimitása, elfogadottsága rendre erős a hazai intézeteknek. E szinten vizsgálható
43http://www.prisonstudies.org/sites/prisonstudies.org/files/resources/downloads/wppl_10.pdf
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tehát az adott intézmény, vagy bv. Kft-k regionális foglalkoztatási, gazdasági szerepe, valamint
a helyi és térségi identifikáció kérdésein keresztül is.

3. ábra: A hazai büntetés-végrehajtás területi jellemzői. Forrás:
http://www.bvop.hu/terkep/interaktiv_terkep.php
Területi, társadalmi szint: Minden társadalmat egyének alkotnak, egy-egy bűnöző is
egy-egy adott társadalom tagja, eltérő társadalmi, gazdasági aktivitással, kapcsolati rendszerrel.
Ahogy fent jeleztük, a börtönföldrajz terepe az előzetes fogvatartástól a mentesítésig terjed.
Azaz a fogvatartásnak minden esetben van egy térben is jól vizsgálható bemeneti és kimeneti
fázisa. E szinten azt vizsgáljuk, hogy a bűnelkövető honnan jött, melyik bv. intézetbe, vagy
intézetekbe került és várhatóan hová fog majd szabadulni. Itt jönnek elő olyan kérdések, mint
a családi kapcsolattartás, a lakhatás/hajléktalanság kérdései, a bv-ben kapott képzés,
foglalkoztatás és munkakultúra hasznosíthatósága a szabadulást követően. Területileg ez úgy
jelenik meg, hogy pl. valaki egy baranyai hátrányos helyzetű kistelepülésről munkanélküliként
bekerült Sopronkőhidára, ahol kitanult egy szakmát, és amelyben aztán évekig dolgozott, ám
ezt a tudását otthon nem, Sopronban, vagy környékén pedig esetlegesen fogja tudni
hasznosítani. Segíti-e valaki vagy valami, és ha igen ki vagy mi és milyen módszerekkel az ő
mobilitását? Ha visszakerül lakóhelyére hogyan kezdi újra az életét? Van-e ehhez családi, civil,
esetleg állami segítség? Mindez természetesen statisztikai adatok, összefüggések rendszerében
is vizsgálható.
Lokális, fogvatartotti szint: A fogvatartott időlegesen, vagy végérvényes kiszakad a
saját társadalmából és egy új társadalomba csöppen bele. Egy olyan társadalomba, mely belső
struktúráját tekintve maga is hierarchikus, ám külső totális kontroll alatt is áll egyben. Ráadásul
elvileg a külső társadalmi, családi kapcsolatok sem szakadnak meg, azaz a térbeli vizsgálati
síkok ez esetben a legkomplexebbek. Példaként: A családi kapcsolattartás erősségét milyen
mértékben határozza meg az, hogy milyen távolságban laknak a rokonok? Számít-e az elzárás
során a csoportképződésnél, hogy ki, mely területekről érkezett (földiség, mint identitásképző
tényező)?
Börtönföldrajzi kutatásokhoz a társtudományok széles köre szállítja az adatokat és
vizsgálati tényezőket. A földtudományi alapokra építkezik, hiszen a társadalomföldrajz és a
regionális földrajz egyes általános kutatási területei és módszertanai hasznosíthatóak. Emellett
azonban az élet számos területéről kap további impulzusokat. Mivel a börtön, mint intézmény
egy államhatalmi berendezkedés része, az elzárás pedig a társadalomtól való leválasztást jelent,
a tudományos vizsgálatokhoz komplex szemléletmód szükséges.
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4. ábra: A börtönföldrajz a tudományok rendszerében
A BÖRTÖNFÖLDRAJZ IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON
A Magyarországon 2015. január 1-én lép életbe az új Bv. kódex, mely egy 1979-ben
elfogadott, azóta számtalanszor módosított törvényerejű rendeletet vált fel. A 438 paragrafusból
álló, 192 oldalas törvénykönyv részletes és átfogó szabályozását adja a hazai büntetésvégrehajtásnak, ezen belül a bv. intézmények szerepét, feladatait a szabadulók társadalomba
való visszailleszkedésének segítésében. A számtalan változás közül kiemeljük, hogy az új bv.
kódex a büntetés-végrehajtás munkájába beépít egy olyan kockázatkezelési és elemzési
rendszert, amelyben egységes szabályok alapján mérik fel a fogvatartottak szükségleteit, a
fogvatartás veszélyforrásait, valamint a társadalomba való visszailleszkedési hajlandóságot,
motiváltságot is. Az új kódex a hagyományos alapelvek (törvényesség, fokozatosság) mellett
beemeli a rugalmasság, a káros hatások minimalizálása, a pragmatizmus és az egyéniesítés
elveit is. Az új bv. kódex nyilvánvalóan azt is célozza, hogy a korábbiaknál hatékonyabban
segítse elő a szabadulásra való felkészítést is.
A börtönföldrajz lehatárolása szempontjából a fentiek alapján a bv. intézmények
reszocializációsés nem pedig az őrzési feladatait emeljük ki. Hangsúlyozni kell ugyanis, hogy
az elzárás legnagyobb problematikáját, hogy a fogvatartás idejének hosszával párhuzamosan
gyengül a későbbi társadalmi integráció, erősödik a bűnismétlés esélye.
A társadalmi visszailleszkedés sikere számos tényezőtől függ, ezek közül az alábbiak
emelhetőek ki:
1.) Családi háttér, segítség.A fogvatartás alatt van-e kapcsolattartás (személyes, levelezés,
telefon, csomag)? Várják-e befogadó családtagok, rokonok?
2.) Lakhatás kérdése. Van-e hová költözni? Miből fizeti a lakbért, a rezsit? Egyáltalán vissza
tud-e menni oda, ahonnan bevonult, vagy egész máshol kell szállást keresni? Korábban
hajléktalan elítélt visszakerül-e az utcára, ha igen hová?
3.) A befogadó környezet társadalmi, és gazdasági jellemzői. Van-e bármilyen munkalehetőség
az adott térségben? Kistelepülésre kerül, ahol mindenki ismer mindenkit, vagy egy
személytelen nagyvárosba szabadul, ahol nem feltétlen derül ki a múlt?
4.) A szabadulás és az első munkahely megtalálása között eltelt idő hossza. Mire elég a
munkatapasztalat, a meglévő iskolai végzettség? Milyen a fellépése, „el tudja-e magát adni”?
Miből fog megélni az első fizetés készhez vételéig?
6.) Külső intézményrendszerek segítsége. Kaphat-e segítséget az állam által működtetett
intézményektől (Pártfogói Szolgálat, Önkormányzat, Munkaügyi Központ stb.)? Vannak-e
olyan civil vagy egyházi szervezetek, akikre számíthat?
7.) Erkölcsi bizonyítvány. Kell-e tiszta erkölcsi bizonyítvány az adott munka ellátásához?
(Hangsúlyozzuk, hogy tiszta erkölcsi bizonyítvány (mentesítés) nélkül az állami szférában nem
lehet munkát vállalni, még a legalacsonyabb státuszokban sem (takarító, karbantartó). A piaci
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vállalkozások is sok esetben egy állás hirdetésénél feltételként szabják a tiszta erkölcsi
bizonyítvány bemutatását.
Természetesen a fenti tényezők mellett döntő a szabaduló hozzáállása is: megfelelő motiváció
nélkül esélytelen a visszaesés elkerülése.
A büntetés-végrehajtás ugyan egy totálisan zárt intézményrendszert feltételez, ám az
elmúlt években számos példát, kezdeményezést láttunk már arra is, hogy egy-egy bv. intézmény
akár a modern tömegkommunikációs eszközöket is felhasználva nyit a társadalmi nyilvánosság
felé. Szinte nincsen olyan magyar bv. intézmény, ahol az elmúlt években ne folyt volna legalább
egy EU támogatású, a szabadulást, a társadalmi integrációt, foglalkoztathatóságot elősegítő
projekt. Fontos, hogy értse és megértse a társadalom, hogy egy elzárás mindig csak egy adott
időszakra szól (kivéve a tényleges életfogytiglanra ítéltek), előbb-utóbb a fogvatartott így vagy
úgy de ismét megjelenik a társadalomban. Sajnos Magyarországon különösen magas a
visszaesési ráta, a fogvatartottak mintegy 50-55%-a volt már büntetve. A sikeres társadalmi
beilleszkedés legfontosabb előfeltételei a befogadó család, a megoldott lakhatás és a legális
pénzkereset, bevétel. Mivel az elzárásra ma rendszerint nem a lakóhelyhez való legközelebbi
helyszínen kerül sor, a börtönföldrajz fontos kutatási területe lehet annak feltárása, hogy a
családtól, lakókörnyezettől való távolság, illetve a lakóhely minősége mennyiben határozza
meg a sikeres visszailleszkedést.Ehhez kapcsolódó időszerű kérdés, hogy a 2015. január
elsejétől érvénybe lépő új Bv. kódex mennyiben fogja tudni ténylegesen csökkenteni a
visszaesési rátát, egyúttal elősegíteni a szabadultak sikeres integrációját. Az új bv. kódex egyik
legnagyobb újdonsága ugyanis, hogy létrehozza a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet
és a Kockázatelemzési és Kezelési Rendszer intézményeit, amely majd egyénre szabottan
vizsgálja a fogvatartott körülményeit, és ez alapján tesz javaslatot az elzárás során végzett
reintegrációs tevékenységekre. Jelen tanulmány készítésekor a Módszertani Intézet vizsgálati
protokolljai és dokumentációs rendszere még nem készült el, így nem ismert, vajon mennyiben
veszik tekintetbe a kapcsolattartásnál és a későbbi integráció előkészítésénél a földrajzi
távolságokat és összefüggéseket. A börtönföldrajz egyik legfontosabb feladata tehát, hogy
kutatási eredményekkel hozzájáruljon a felálló új intézményrendszer sikerességéhez, valamint
a későbbi intézményfejlesztési tervek alátámasztásához.
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Homoki Erika44
A FÖLDRAJZ TANTÁRGY TARTALMA ÉS OKTATÁSI HELYZETE
HAZÁNKBAN, SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁBAN
A TÉMA AKTUALITÁSA
A földrajz oktatási helyzete a közoktatási változtatások között tovább romlott. Ebben
bizonytalan tudományági besorolása, amely részben talán képviselőinek magatartása miatt is
vált ilyenné, is komoly szerepet játszik, az ismeretátadás lehetősége és szakmai fejlődése
megrekedni látszik. Másik jelentős probléma, hogy a tárgy az Internet világában elveszítette azt
az egyedi vonzerejét, amelyet a külvilág – országok, tájak – szinte kizárólagos bemutatásában
játszott. A kiútkeresés és megújulás égető kérdéssé vált napjainkra.
Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy mit is sorolunk a természettudományok körébe. A nálunk
külön műveltségterület alkotó matematikát, bár külön tudományág, de sokszor a közoktatási
rendszerben a természettudományokhoz sorolják. A tanulmányban a klasszikus
természettudományos tárgyakat értem ez alatt: biológia, fizika, kémia és a földrajz. Utóbbi
ismeretanyagának döntő hányada megkérdőjelezhetetlenül a természettudományok része.
Társadalomföldrajzi elemei pedig többletként, akár pozíciója erősítésére is szolgálhatnak mind
a tudomány, mind a közoktatás oldaláról. Azonban kérdéses, hogy tartalmi egységeinek
szétdarabolásával néhány éven belül beszélhetünk-e még önálló földrajz tantárgyról, illetve a
romló közoktatási helyzet nyomán mennyire lesz elegendő utánpótlás a földrajztanárok között.
Ugyanakkor le kell szögezni, hogy a kedvezőtlen köz- és felsőoktatási pozíció nemcsak a
földrajzra, hanem a többi természettudományos tárgyra is igaz – sőt náluk a probléma már
súlyosabb.
Jelen tanulmány célja a helyzetfeltáráshoz történő hozzájárulás. Azt mutatom be, milyen
különbségek és hasonlóságok lelhetőek fel hazánk, valamint a hasonló földrajzi és társadalmigazdasági térben elhelyezkedő néhány szomszédos ország – Szlovákia, Ukrajna, Románia –
földrajzoktatási helyzete között. Összehasonlítás végett, az eredményessége miatt gyakran
etalonként szereplő finnországi földrajzoktatás adatait is bevontam a vizsgálatokba.
Kutatási szempontok:
1. Az óraszámok alakulása, tananyag elrendezés.
2. Nemzetközi méréseken elért eredmények.
3. A tárgy közoktatási helyzete (tartalmi elemek, tantárgyi rangsorok).
A FÖLDRAJZ TANTÁRGY NÉHÁNY PROBLÉMÁJA
A földrajz tantárgy problémái nem új keletűek. Hátterében pont az integratív szemlélet áll,
melynek elsajátítására nem minden földrajzos (geográfus) képes, éppen amitől a mai
specializálódott munkaerőpiacon oly nehezen találja meg a helyét. „A 20. század végén oktatott
földrajz már korántsem csupán leíró, hanem oknyomozó és szintetizáló jellegű tantárgy, amely
összekötő kapocs a természet- és társadalomtudományi ismereteket közvetítő tárgyak között.”
(Probáld 2004).
A tudomány művelői által hangoztatott híd szerep, illetve a közvélemény és időnként más
tudományágak részéről származó negatív megítélés nem most ütötte fel fejét először oktatásunk
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történetében. A 20. század elején már hasonló problémákkal küszködtek, mint ma (Udvarhelyi
1973), amelyeket napjainkig nem tudtuk igazán megoldani:
Tudományági tudathasadás;
 Szembenállás vagy a híd szerep erősödése; a természet és társadalom között fennálló
kölcsönhatásos viszony fontos, de az együttműködés egyre nehezebb;
 Korszerűtlen tantervek, folyamatos reformok;
 A sajtó is ostorozta a gimnáziumban végzettek földrajzi tudatlanságát;
 Nem kötelező érettségi tárgy;
 Nem megfelelő évfolyamokon oktatják;
 Képesítés nélküli tanárok tanítanak.
Sokszor teszünk fel mi is hasonló kérdéseket magunknak és másoknak, de egyértelmű válasz
nem érkezik rá, talán nem is lehet letenni valami mellé a voksot. Úgy gondolom a fejlesztések
irányát a jelenlegi törvényi keretek között egyik részről meghatározza, hogy a földrajz
tantárgyat (és a tudományt is) a természet- vagy a társadalomtudományok közé sorolják,
valamint önálló műveltségterületként jelenik meg vagy sem. Ezért megvizsgáltam, hogy a
földrajz óraszámai hogyan alakulnak a tantárgy tudományági besorolásának függvényében.
 Magyarország: külön műveltségterület, de nem egyértelmű a besorolása, oktatási
kérdésenként változó.
 Ukrajna: külön műveltségterület a földrajz.
 Szlovákia és Románia: Ember és Társadalom műveltségterület része a földrajz.
 Finnország: a természettudományok része a földrajz.
Mi ugyan sikerként éltük meg, hogy külön műveltségterületet kapott a tárgy, de lehet, hogy
éppen ezzel vetettünk gátat bárminemű pozitív változás elé. A megvizsgált országok közül
azokban ahol a földrajzi ismeretkör más műveltségterület része magasabbak az óraszámok (1.
ábra), mint ahol önálló műveltségterület a földrajz tantárgy.
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1. ábra: A földrajz közoktatási óraszámainak változása a vizsgált országokban
ÓRASZÁMOK ÉS ÓRASZERKEZET
Magyarország esetében az intézményesített közoktatás kezdetétől (1777) vizsgáltam a tárgy
közoktatási óraszámait. Itt persze fontos leszögezni, hogy az óraszámok sok esetben nem önálló
tárgyként való megjelenését takarják, hanem a történelemmel és más tárggyal integráltan
megjelenített óraszámokat. Ezzel együtt is jól látszik az egyik fő probléma, hogy a földrajz heti
órakerete minden idők abszolút minimumára zsugorodott napjainkra, de a rá nehezedő tartalmi,
képességfejlesztési elvárások azonban nem (2. ábra). Ez a kettősség még jobban megnehezíti a
tanárok munkáját. Az 1919. évi abszolút maximum csak becsült érték, mert a szabályzat nem
tartalmazta az óraszámokat. Ha ettől eltekintünk, akkor az 1950-es évek oktatási időszakát
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jellemző heti 20 óra jelentette az abszolút maximumot. Ennek egyik oka lehet, hogy ez a
tantárgy volt szinte az egyetlen szisztematikus információforrás a külvilágról, ami jó pedagógus
esetén a vonzerejét is jelentette, ezért magasabb óraszáma révén szemléletének és
ismeretanyagának torzításával a szocialista emberideál formálásában is szerepet kapott az
akkori oktatás- és társadalompolitikában.
A másik szerintem alapvető probléma, hogy a tantárgy alapozása elemi osztályokban a
környezetismeret tantárgyra vetítve – amely a négy természettudományt foglalja magában –heti
egy órára zsugorodott, amely alacsonyabb sorba helyezi a természettudományokat, mint a
készségtárgyakat. Ez a teljesen figyelmen kívül hagyott tény az egyik legdurvább közoktatási
beavatkozás, hiszen jelentősen korlátozza a természettudományos világkép kialakulását,
amelynek messze túlmutató társadalmi hatásai lesznek az elkövetkezendő generáció életében.
Azonban Magyarországon, a társadalom részéről jelentkező túl korai specializálódás igénye
miatt (továbbtanulási szempontok túl korai megjelenése), ha alsó tagozaton nem találkozik a
tanuló természettudományokkal és hozzájuk fűződően nem alakul ki pozitív attitűd, a szaktanár
dolga igen nehéz vagy szinte lehetetlennek tűnik a felsőbb évfolyamokon. A pedagógus
személye igen karizmatikus kell, legyen, hogy az ilyen tudományterületeket jellemző
előítéletet, ismeret és képességhiányt fel tudja oldani hallgatóiban. A tanárképzés felvételi és
oktatási körülményei a leendő tanárokra nézve éppen ezzel ellentétesen hatnak.
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2. ábra: A földrajz közoktatási óraszámainak változása (1777-2014)
A problémát tovább erősíti, hogy a tanulmányi idő végén szintén nem találkoznak a tárggyal,
hiszen a jelenlegi szabályozás szerint az utolsó két közoktatási évfolyamon általában nem
tanulnak földrajzot a diákok. Pedig a tárgy szintetizáló jellege és a valósághoz kapcsolódó
ismeretátadása éppen a 17-18 éves korosztálynál tudna kiteljesedni. Ezt erősíti a tananyag
elrendezése, amely a vizsgált 4 országban az alábbiak szerint csoportosítható:
 Romániáé és Magyarországé hasonló: lokálistól az általános felé halad,
 Szlovákia és Ukrajna: általánostól a regionális irányban rendezi a tananyagot.
Az előrehozott érettségi tárgy szerepét elvesztve nyilvánvaló, hogy az eddigi választások
nyomán betöltött kedvező helyzete (Ütőné Visi 2009a) is romlani fog.
Az óraszerkezetet vizsgálva már több hasonlóságot lehet megfigyelni a vizsgált országok
esetében. Vizsgálatomban az adatokat kétféleképpen csoportosítottam: természettudományos
tárgyak matematikával és e nélkül. A közoktatás teljes időtartamára vetítve az alábbi
eredményeket kaptam (1. táblázat).
Magyarországon a legalacsonyabbak az időkeretek (10,55%). A legmagasabb arány
Romániában figyelhető meg, talán ennek is köszönhető, hogy a romániai PISA eredmények
nem mutatnak túl nagy romlást az utóbbi három mérés esetében, sőt pontjaik is enyhén
növekednek (3. ábra). A természettudományok és matematika viszonya mindenhol hasonló,
173

azaz az időkeret feleződik. Kivéve Finnországot, ahol az időkeret 40-60%-os megoszlása
figyelhető meg a matematika javára.
1. táblázat: A természettudományok közoktatási óraszámainak arányai (%) 12 évfolyam
viszonylatában
Magyarország
Ukrajna
Szlovákia
Románia
Finnország

matematika nélkül
10,55
13,13
11,00
15,53
11,09

matematikával
22,29
27,23
22,17
30,30
27,62

Bár Magyarország természettudományos óraszáma alig marad el Finnországétól (11,09%), ahol
egy sikeres modellről beszélünk a nemzetközi mérések alapján, nálunk mégsem érünk el jó
eredményeket. A magyarázathoz tovább vizsgálódtunk: a természettudományos képzési idő
bontásából derült ki, hogy a finn közoktatási rendszer óraelosztása is teljesen más alapokon
nyugszik. Ott már a középiskolában megjelenik a nálunk csak a felsőoktatásban létező szabad
kurzusválasztás lehetősége. Emiatt a természettudományok arányainak vizsgálatakor csak a
minimumokat tudtam figyelembe venni a középiskolás években. Azonban a mérések az
általános iskola végén vizsgálják a tanulók tudását, így ez az időszak válik fontosabbá
kutatásom szempontjából. Ennek megfelelően az általános iskolai évfolyamok óraszámait
hasonlítottam össze, kihagyva a középiskolát. Így azonban már mások az arányok (2. táblázat).
2. táblázat: A természettudományok közoktatási óraszámainak arányai az általános iskolában
Magyarország
Ukrajna
Szlovákia
Románia
Finnország

matematika nélkül
8,74
11,37
7,89
12,95
12,64

matematikával
22,09
27,97
20,76
28,21
26,77

a természettudományok aránya
39,56
40,65
38
45,9
47,21

Jól látszik, hogy itt már jóval elmaradunk a finn átlagtól, hiszen a 8,74%-os aránynál már csak
Szlovákia óraszáma mutat alacsonyabbat. Ugyanez látszik akkor is, ha a természettudományok
és matematika arányát nézzük meg, ahol már szemmel látható a finn rendszer különbözősége,
hiszen majdnem 10%-kal több a természettudományokra fordított idő, mint Magyarországon.
Ebben az oktatási időszakban már nem áll az egészre igaz 40-60%. Az összes óraszám alapján
Magyarország azokhoz az országokhoz tartozik, ahol az oktatásra fordított időkeret az egyik
legalacsonyabb a nemzetközi mérésekben résztvevők között (PIRLS 2011A).
A TIMSS mérés háttérinformációit vizsgálva, a tanév hossza 60 perces órákban mérve a
4. évfolyamon 760 (905 nemzetközi átlag), a 8. évfolyamon 836 (1031) óra (PIRLS 2011A). A
4. évfolyamon az anyanyelvre fordított idő viszonylag magas, a környezetismeret óráké (72 vs.
85 óra) viszonylag alacsony, ami 2014-re tovább romlott (35 óra). A 8. évfolyamon a
természettudományos órák száma azonban a nemzetközi átlag feletti (236 vs. 158 óra), ami az
integráltan tanító országok alacsony óraszámainak köszönhető. A természettudományt
tantárgyanként külön tanító országok között hazánkban átlagos az időráfordítás.
Látható az elemi osztályos alapozás súlyos hiányossága, de a továbbiakban nincs túl jelentős
eltérés a sikeres és kevésbé sikeres struktúrák között. Ezért mélyebbre menve a közoktatás
körülményeinek vizsgálatában az alábbi összefoglalásra bukkantam (Mihályi 2009). „Az akkori
„átvilágítás” eredményeképp a finn oktatás szinte hihetetlen eredményességét a rendszer
következő elemeiben vélték felfedezni:
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„A finn oktatásban következetesen ragaszkodnak az egyenlő esélyek biztosításához,
nemtől, gazdasági és földrajzi helyzetre, anyanyelvi környezetre való tekintet nélkül;
Az ország minden régiójában egyformán hozzáférhetőek a legmagasabb szintű oktatási
intézmények is;
Az oktatás teljesen ingyenes;
A középszintű oktatásban való részvétel is általános;
Az oktatásirányítás centralizált, a végrehajtás azonban a helyi körülményekhez
alkalmazkodik;
Az oktatás minden szinten interaktív és kooperatív, áthatja a partnerség eszménye;
A tanulók egyéni támogatást kapnak nemcsak a tanuláshoz, hanem szociális
szükségleteik kielégítésében is;
Az iskolai teljesítmények értékelése fejlődésorientált; nem használnak rangsorokat;
Magasan kvalifikált, autonóm személyiségű pedagógusok oktatnak az iskolákban.”

NEMZETKÖZI MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PISA MÉRÉSRE
Az első lényeges tény, hogy jelenleg nincs se nemzetközi, se magyar standard, mely a
földrajzhoz kapcsolható ismereteket és kompetenciákat mérné. Napjainkban csak integrált
természettudományos mérőeszköz áll rendelkezésre, melyből a két legismertebb a TIMSS és a
PISA. Csak a földrajzhoz kötődő nemzetközi mérés és mérőlap az 1980-as évek második
felében készült InterGeo, melynek továbbfejlesztett változatával 1991-ben mértek utoljára,
ahol 23 ország vett részt.
A legrégebben használt mérőlap az InterGeo II klasszikus ismeretalapú teszt volt, egyszerű
választásos feladatokkal. A feladatokat fő közoktatási témakörönként csoportosították, kivétel
egy 10 részből álló blokkot, amely földrajzi jártasságokat kért számon. A felmérésben összesen
13 679 fő vett részt, ebből Magyarországon 661 fő töltötte ki a feladatlapot a 14 évesek körében.
Egészen jó eredményeket értünk el. Míg az átlagos teljesítmény 55,7% volt, addig hazánk az
akkori Csehszlovákia után, 71,2%-os eredménnyel a második legjobbnak bizonyult (Szegedi et
al. 1993).
A napjainkban is használt TIMSS mérései 1993-tól négyévenként követik egymást. A 2011.
évi mérés már 63 ország részvételével zajlott. A felmérések célja a 4. és 8. évfolyamon tanuló
diákok matematika és természettudományi ismereteinek vizsgálata. Ezzel összefüggésben
képet kíván adni az iskolai és otthoni tanítási-tanulási szokásokról, ezért szülői és tanárai
kérdőívek is kidolgozásra kerültek. Magyarország már a kezdetektől részt vett a felmérésben.
A TIMSS szerint a földrajznál szélesebben értelmezett földtudomány a természettudományok
közé tartozik, azaz csak a földrajz természetföldrajzi elemire kérdez rá. Ami érdekes lehet, hogy
a teljes tesztre nézve 4. osztályban a megkérdezett elemek közül (194) a pontok csupán 21%-a,
8. osztályban (240) csupán 19 %-a kapcsolódik a földtudományokhoz. Az InterGeo II méréshez
képest azonban mindkét feladatlap 35 illetve 40%-a eléri az alkalmazás tudásszintjét. A
felmérés fontos részét képezi a különböző háttéradatok gyűjtése, például a tantervek tartalmáról
és azok megvalósulásáról, a tanárok felkészültségéről, a rendelkezésre álló forrásokról.
Mindezek értékes információt szolgáltathatnak a pedagógiai döntéshozók számára. A
nemzetközi skálaátlag 500 pont (PIRLS 2011B).
A legutóbbi 2011-es mérésben a 4. évfolyamos magyar diákok a 10. helyet érték el, amely az
európai országok között Finnország, Oroszország, Csehország után a 4. legjobb eredménynek
bizonyult. Magyarország átlageredménye immár két ciklus óta nem változott számottevő
mértékben, a legelső, 1995-ös vizsgálathoz képest azonban nagy arányban, 26 képességponttal
javult (3. táblázat). Kérdéses az, hogy a 2015. illetve 2019. évi mérés milyen eredményeket hoz
majd ezen a területen, amikor már heti 1 óra a környezetismeret időkerete?

175

3. táblázat: A TIMSS mérés Magyarországi eredményei
ÉV
1995
1999
2003
2007
2011

4. évfolyam
pontszám
508
530
536
534

Legjobbak 4. évfolyam
Ország/pontszám
Japán 553
nem volt
Szingapúr 565
Szingapúr 587
Koreai köztársaság 587

8. évfolyam
pontszám
537
552
543
539
522

Legjobbak 8. évfolyam
Ország/pontszám
Szingapúr 580
Tajvan 569
Szingapúr 578
Szingapúr 567
Szingapúr 590

Adatok forrása: http://nces.ed.gov/timss/results.asp Letöltés 2014. augusztus

Korábbi ciklusaiban a 8. évfolyamos magyar diákok eredményei a legjobbak közé tartoztak.
Különösképpen igaz volt ez a természettudományra, amelyben a domináns távol-keleti
országok után a magyar diákok tudása az egyik legjobb volt az európai országok között. A
magyar eredmények visszaesésében nincsenek kiemelt területek, az összes képességszinten
romlott tanulóink teljesítménye. A magyar diákok eredménye azonban továbbra sem mondható
rossznak, hiszen a 11. helyre volt elegendő (3. táblázat), Európából Finnország, Szlovénia,
Oroszország és Anglia előzte meg őket. A természettudományban elért 522 pont szignifikánsan
alacsonyabb érték a TIMSS-mérés minden korábbi 8. évfolyamos adatánál.
Fentebb már említettem, hogy a TIMSS háttérinformációkra is kíváncsi, ezek közül néhány
fontosabb adatot emelnék ki az alábbiakban. A nemi összehasonlításban a 8. évfolyamos
teszten a fiúk értek el jobb eredményt 18 ponttal, ez a nemzetközi átlagos különbséget jelentős
mértékben meghaladja. A motiváció és attitűd vizsgálatokból az derült ki, hogy a
természettudományokat azonban kevésbé szeretik, és az olvasást kevésbé ítélik fontosnak, mint
a nemzetközi átlag. Kevéssé tekintik azt fontosnak saját életük szempontjából is. A tanórák sem
kötik már le őket annyira, mint a 4. évfolyamon. A családi háttér, a családi erőforrások, az
iskolai környezet és légkör jelentős mértékben befolyásolják a magyar diákok eredményeit,
jobban, mint a többi ország esetében (PIRLS 2011A).
Mindezek ismeretében meglepőnek tűnhet, hogy a PISA (2000-től mér 3 évente, több mint 60
ország) természettudomány-résztesztjében csak közepesen teljesítettek a magyar diákok. A
nemzetek rangsorában több olyan ország is megelőzte hazánkat, amelyek a TIMSS felmérésben
még szignifikánsan gyengébbnek mutatkoztak, hiszen mindkét teszt ugyanazt a korcsoportot is
vizsgálja, csak nem azonos évben. A két teszt közötti különbség úgy fogalmazható meg, hogy
„hogy a TIMSS-felmérések a nyolcadik évfolyamon tanuló diákok természettudományos
műveltségét mérik, a PISA pedig a tizenöt éves fiataloknak mint leendő állampolgároknak a
boldogulási, érvényesülési esélyei becsléséhez keres használható indikátorokat.” (Vári et al.
2002) A PISA kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a diák elé tárt problémák lehetőleg
hiteles helyzetekben fogalmazódjanak meg. Ennek megfelelően egy teljesen újszerű tesztet
dolgoztak ki. Az újszerű feladatlap a magyar diákoknak, de nem csak nekik, nehézséget jelentett
a megoldás során, hiszen ezek nem terjedtek el a magyar közoktatási gyakorlatban. A vizsgált
országok közül Románia 2006-tól, Szlovákia pedig 2003-ban csatlakozott a méréshez.
4. táblázat: Korábbi IEA tesztek Magyarországi eredményei
Felmérés éve

Eredmény a teljes teszt alapján

1970
1983
1995
1999

2. hely 14 nemzet között
1. hely 24 nemzet között
12. hely 41 nemzet között
3. hely 39 nemzet között

Eredmény a természettudományos
gondolkodás alteszten
10. hely
9. hely
20–23. hely
12. hely

Forrás: Váradi et al. 2002.

Az eredmények minden alkalommal azt mutatták, hogy a magyar diákok ezen a területen sokkal
gyengébb eredményekre képesek a teljes teszten elért teljesítményükhöz viszonyítva (4.
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táblázat). „Mindezen tények arra figyelmeztetik a pedagógustársadalmat és az
oktatáspolitikusokat, hogy az elsősorban elméletet, az ismeretek és a megfelelő rutin
elsajátítását hangsúlyozó általános iskolai természettudományos oktatásban változtatásokra van
szükség, és már a közeljövőben nagyobb szerepet kell kapniuk az ismeretek valóságszerű
feldolgozásának, valamint az önálló, egyénileg vagy csoportban végzett, problémamegoldó
tevékenységeknek.” (Vári et al. 2002)
Európából egyértelmű a skandináv országok elsősége a mérésen, ezért is választottam
Finnországot összehasonlításként. Joggal feltételezhetjük, hogy ezen országok közoktatási és
társadalmi hagyományai jobban felkészítik a diákokat a hétköznapi, társadalmi és közéleti
részvételre, az önálló problémamegoldásra és véleményalkotásra. Az általam kiválasztott
országok helyezései egyértelműen azt mutatják, hogy ahogy bővül a résztvevő országok száma
a helyezéseik romlanak, kis mértékben még Finnországnak is, stabil, de alacsony pontszámát
Románia tudja tartani, amely az utolsó harmadban szerepel a méréseken. Magyarország
helyezésben a 15. helyről a 32.-re esett vissza, Szlovákia a 21.-ről a 40. helyre (3. ábra),
miközben az oktatási reformjaikban, úgy ahogy Magyarország is, csökkentette a
természettudományos órakeretet, ezen belül a földrajzét (1. ábra). A pontszámokban nem
következett be egyik országnál sem drasztikus változás, csak a mezőny erősödése miatt ez már
kevésnek látszik egy jó pozíció eléréséhez, ehhez valamilyen oktatáspolitikai szemléletváltásra
és pedagógusképzési megújulásra lenne szükség. Ukrajna sajnos egyik nemzetközi mérésben
sem vett részt eddig, a jelenlegi politikai állapotok pedig nem hiszem, hogy lehetővé tennék a
2015. évi mérésekbe való bekapcsolódást.
A másik fontos megállapítás a két teszt eltérő eredménye alapján, hogy „a közoktatás első nyolc
évében magas színvonalon elsajátított természettudományos ismeretek önmagukban még nem
garantálják a diákok hasonló nívójú problémamegoldó képességét, illetve gyakorlati
jártasságát.” (Vári et al. 2002)
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3. ábra: A PISA mérések eredményei a vizsgált országokban (helyezés és pontszám)

177

A TANTÁRGYRÓL ALKOTOTT VÉLEMÉNYEK EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN
A tantárgy pozíciójának elemzéséhez egy kérdőíves felmérés eredményeit is felhasználtam,
melyben kíváncsi voltam, hogyan ítélik meg az egyes tartalmi kategóriák arányát és fontosságát
több szempontú megközelítés alapján a vizsgált országokban. Ukrajnában és Szlovákiában
középiskolások, Romániában középiskolások és egyetemisták, Magyarországon dominánsan
hallgatók töltötték ki a kérdőíveket.
Az első kiemelt kérdés a földrajz tantárgy továbbtanulásban, illetve a mindennapi életben való
hasznosságának megítélése. Ehhez rangsorolnia kellett a tantárgyakat 1-10-ig. A két szempont
szerint adott válaszok esetében nem azonosak a tárgyak. A továbbtanulás szempontjából
Magyarországon a történelem és a biológia, Szlovákiában, Ukrajnában és Romániában
matematika és az idegen nyelv szerepel az első két helyen. Magyarországon érezhető az
érettségi tárgyak szerepe, külföldön viszont egyértelmű az idegen nyelv fontossága, a kétnyelvű
közeg, a határ menti elhelyezkedés miatt.
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matematika
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4. ábra: Tantárgyak rangsora a továbbtanulásban való hasznosíthatóságuk szerint
A mindennapi életben való hasznosság szerint az idegen nyelv mind a négy vizsgált országban
első helyen áll (4. ábra). A történelem és irodalom a három külföldi mintában utolsó helyezett
lett. Érdekes – és sajnálatos – módon nálunk a természettudományok (fizika, kémia) foglalják
el ezeket a kedvezőtlen helyeket. Talán jelzi is a problémát, hogy torz természettudományos
világképpel rendelkezünk. Az első ötben a matematika, informatika, biológia és földrajz
szerepel, ez alól csak Szlovákia képez kivételt, ahol a fizika és a közgazdaságtan került be az
első ötbe és az informatika és földrajz kiszorult az első ötből.
A két ábra összehasonlításából kiderül, hogy hazánkban a legnagyobb a különbség a
továbbtanulás és az életben való hasznosság között. A földrajz helyzete a természettudományok között jobb a mindennapi életben való hasznosság szerint. A továbbtanulásnál már
a legrosszabb pozícióval bír. Az idegen nyelv egyértelműen a legfontosabbak közé tartozik,
amely jelezheti az oktatás nemzetközi átjárhatóságának felerősödését.
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5. ábra: Tantárgyak rangsora a mindennapi életben való hasznosíthatóságuk szerint
A másik kérdés, melyet kiemelnék az volt, hogy mennyire tartja fontosnak a földrajzi ismeretek
szerepét az egyes foglalkozások gyakorlása során? A válaszadás ötfokozatú szemantikus
differenciálskála felhasználásával történt. A legtöbb foglalkozás esetében, ahol elvárható volt,
a válaszadók fontosnak és nagyon fontosnak ítélték meg a földrajzi készségek és ismeretek
szerepét az egyes szakmák gyakorlása során. Az országok között a legtöbb esetben nem volt
nagy különbség. Egy nagyon kirívó eredmény született a magyarországi válaszok alapján, hogy
a környezetvédő szakmánál a földrajzi készségeknek kicsi és a nincs szerepe lett a domináns
válasz (5. táblázat), miközben a másik 3 ország esetében a 73-85% közötti arányban a fontos
és nagyon fontos kategóriák összevont eredménye volt a domináns. Ez valószínűleg a földrajzi
ismeretátadás helyét részben átvenni igyekvő környezettannak köszönhető.
5. táblázat: Földrajzi ismeretek szerepe különböző foglakozások gyakorlása során
foglalkozás
építész
tanár
óvónő
idegenvezető
gazdálkodó
környezetvédő
edző
közgazdász

Magyarország

Szlovákia

Ukrajna

Románia

51,9
51,9
28,1
67,8
45,9
34,7
45,9
38,5

53,9
60,2
60,1
56,4
50,5
58,1
48
49,5
40,6
76,9
77,4
92,1
40,3
61,3
59,4
73,7
80,7
85
55,2
50,6
51,6
34 a többi 1-2 %66,6
49,6
kal marad el
31,1
51,3
48,4
43,1
jogász
31,9
50
49,5
45,8
orvos
30,2
46,2
43
47,7
képzőművész
31,2
32,7 a többi 1-2
45,2
43,1
saját foglalkozás
%-kal marad el
20,5
5,5
7,3
1
nem válaszolt
Jelmagyarázat: Piros: Fontos és nagyon fontos; narancs: Szerepe van; citromsárga: Kicsi és nincs szerepe.

A másik meglepő, de egybehangzó eredmény az óvodapedagógus szakma gyakorlásánál
született, ahol a kicsi és nincs szerepe válasz lett a domináns. Holott valójában ez az a
korosztály, akit még a szülők is az erdőbe visznek el sétálni, ha van rá lehetőségük, illetve a
szabadtéri rendezvényeket szeretik nagyon. Az óvodában környezetismeretből is készíteni kell
a gyerekeket az iskolai munkára. Az adatok alapján megállapítható, hogy általában a
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magyarországi mintában a legalacsonyabb a földrajzi ismeretek szerepe az adott foglalkozás
gyakorlása során. Ez talán azt is jelezheti, hogy máshol gyakorlatcentrikusabban, kicsit más
szemlélettel tanítják a földrajzot, de ez a felvetés még további kutatásokat igényel.
Az utolsó kiemelt kérdés a földrajzi témakörökhöz kapcsolódott, ahol ki kellett választani és
rangsorolni a mindennapi életben való felhasználhatóság jelentősége szerinti a táblázatban
található témák közül a legjelentősebb hármat. A témakörökre adott válaszokat összegeztem,
függetlenül attól, hogy hányadik helyre rangsorolták a témakört (6. ábra). Ránézésre
leolvasható a térképészet témakör dominanciája, amely véleményem szerint egy sztereotip
szemléletnek is köszönhető, mely szerint a térkép az a földrajzos sajátja, kvázi egyenrangú
fogalom a földrajzi készséggel. A másik egyértelműen leolvasható trend, hogy a
természettudományos témaköröket messzemenően lekörözik a földrajz társadalmi oldalához
sorolható részek, vagyis hangsúlyeltolódás figyelhető meg a múlt századi felálláshoz
viszonyítva. Ez azonban mindenképpen elgondolkodtató, hiszen azt is jelentheti, hogy a
természetföldrajzi témakörök tanításánál egy új szemlélet és irányvonal megalkotására lenne
szükség, mert ennek az oldalnak az ismerete is elengedhetetlen a társadalmi problémák
megértéséhez.
Ami elvárhatóan alakult minden mintában az adott ország és a környezetvédelem témakörök
fontosnak és felhasználhatónak való megítélése. A magyarországi eredmények esetén ki kell
emelni, hogy a kőzetburok témakör felhasználhatósága kapta a legalacsonyabb pontszámot az
összes kumulatív érték között, holott a legbővebben tanított geoszféra, az órakeret 9%-a erre
fordítódik. Szlovákiában a vízburok, Ukrajnában szintén a kőzetburok, Romániában pedig a
topográfia birtokolta a legrosszabb pozíciót a témakörök között.
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6. ábra: A leginkább jól használhatónak tartott 3 témakör kumulatív aránya
ÖSSZEGZÉS
Már a 20. század fordulóján is problémát jelentett a földrajz tárgy egységének a hiánya, amiről
azt hisszük, hogy mai keletű probléma. Talán célszerű lenne egy nemzetközi, az IGU által
kiadott, állásfoglalás, mely ezt a paradigmát oldja. Országos szinten egy együttműködőbb
magatartás a szakma oldaláról a kapcsolódó tantárgyak képviselőivel, mindenképpen
erősíthetné a pozitív megítélést is. A tantárgy pozíciójának megerősítéséhez többféle fórumon
és eszközzel nyomatékosítani kellene a közvélemény és a döntéshozók felé egyaránt, hogy
tartalmából és eszköztárából adódóan ez a tantárgy (kellene) adja a természeti és társadalmi
térben történő eligazodás alapjait. A nemzetközi mérések kapcsán elmondható, hogy
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földrajzból nincs nemzetközi standard. Talán szükséges lenne újra önálló teszttel mérni ezt a
területet is.
Probléma, hogy a tudományterület ismeretanyagával a földrajz mellett a fizika, a természetrajz
és történelem is foglalkozott (Göcsei – Udvarhelyi 1973). Napjainkra ez a fajta átfedés már a
tárgy létjogosultságát veszélyezteti. A fizika teljes egészében átveszi 11-12. osztályban a
csillagászati ismereteket, akkor nekünk másra kellene fordítani az időt. Ha ennyire sok
kapcsolódási pont van a kémia, fizika, biológia és földrajz tantervekben, célszerű lenne a
kapcsolatokat újra kiépítenünk és az időkereteket átstrukturálnunk.
Fontos kihangsúlyozni az alsós természettudományos képzés fontosságát, mert e nélkül a
szaktanárok már „túl későn” próbálják megszerettetni a tárgyat, ismételt együttműködés
szükséges a tanító és óvóképző műhelyekkel. A korai negatív attitűd – a szaktárgyi oktatást
nehezíti vagy ellehetetleníti. A jelenlegi 1-4. éves tanári óraterhelés, a gyerekek értelmetlenül
megemelt és leszabályozott időbeosztása, elméleti képzés, alacsony óraszám; gyökeresen
elrontja a megismeréshez fűződő viszonyt.
A finn modell vizsgálata megerősíti ezt. Arra a megállapításra jutottam, hogy az oktatás korai
szakaszában fektetnek nagy hangsúlyt a természettudományokra, a későbbiekben már az
óraszámaik hozzánk hasonlóak. A speciális igényű tanulók általában szegregáltan tanulnak.
Viszont nyilvánvalóan elengedhetetlen a stabil oktatási háttér. Ez az egyik olyan meghatározó
tényező, amely idehaza jelenleg hiányzik. Finnországban az oktatás nagy presztízsű nemzeti
ügy, ahol az iskola és a pedagógusok élvezik a társadalom bizalmát, anyagi és erkölcsi
megbecsülését. Ezzel ellentétben pedagógusképzésünk szinte teljesen összeomlott a Bologna
rendszer bevezetésével, tehát elég sok tennivalónk és lemaradásunk van ezen a téren is.
A vélemény kérdőívek válaszai alapján időszerű lehet a földrajzi témakörök közötti átalakítás,
mely az arányokat és a tartalmakat érintené az igények és a szakmai szempontok figyelembe
vételével (nemzetközi trendek és oktatási kutatásaink alapján).
Kérdéses, hogy eljut-e ez az együttgondolkodás a kereteket megalkotó döntéshozó
oktatáspolitikai elithez? De ha nem használják fel az alulról érkező gyakorlati tapasztalatokat,
félő, hogy hosszú távon elvész a természettudományos, benne a földrajzoktatás felzárkózási
lehetősége.
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Horváth Gergely45 – Csüllög Gábor – Pintér Zoltán
TÁJFÖLDRAJZI TEREPGYAKORLATOK TAPASZTALATAI46
BEVEZETÉS
Noha a táj, mint fogalom, igen régi múltra tekint vissza, maga a tájföldrajz viszonylag
fiatal ága a földrajztudománynak. Jelentőségét vizsgálati területének fontosságán túl az adja,
hogy míg korábban a regionális földrajz képzett hidat a természet- és társadalomföldrajz között,
leginkább tükrözve a földrajz összetettségét, addig ma – úgy tűnik – inkább a tájföldrajz tölti
be ezt a szerepet (erről l. részletesen Probáld F. 2001). A résztudományokra mindjobban
szétváló, a sokat hangoztatott egységes földrajztudomány álmától egyre messzebb kerülő
földrajz jövője szempontjából ez önmagában is rendkívül számottevő tényező, de még
fontosabb, ha e tanulmány fő megközelítési szempontjából, az oktatás oldaláról vizsgáljuk a
kérdést. Felsőfokú földrajzoktatásunkat ugyanis végletesen elaprózott tantárgyi szerkezet,
egymástól mereven elkülönülő tantárgyak jellemzik, ami alaposan gátolja a földrajz lényegét
jelentő összetett és szintetizáló látásmód kialakítását. A tanítás szempontjából ezért a tájföldrajz
legfőbb jelentősége, előnye abban foglalható össze, hogy ez az a tudományszak,
- amelynek mind természeti, mind társadalmi vonatkozásai vannak;
- amely egy földrajzos hallgató számára a legösszetettebb látásmódot képes biztosítani;
- és amely tárgyánál fogva a legnagyobb mértékben képes hozzájárulni a
környezettudatosságra neveléshez.
Leendő geográfusaink és a jövő földrajztanárai képzése szempontjából ki kell még
emelni, hogy a tájföldrajz oktatása – a tájalkotó tényezők geográfiai jelentőségén túl – más,
bizonyos értelemben a szűkebb tudományterületen már jóval túlmutató oktatási-nevelési
szempontokból nézve is igen fontos, hiszen
- a környezetünkben lejátszódó változások jelentős része éppen a tájak változásában
értelmezhető és érezhető;
- a táj értékek hordozója, az az egység, amin belül közös a múlt, közös hagyományok és
értékek kötik össze az ott élőket;
- a táj mindennapi életünk kerete, amely meghatározza például azt, hogy valahol jól
érezzük magunkat vagy sem;
- a táj az, ahol a domborzati, vízföldrajzi jelenségek, az élővilág elemei és az emberi
tevékenység hatásai összekapcsolódnak és egymásra hatnak (Horoszné Gulyás M. 2010).
Az, hogy a tájföldrajz szerepét az oktatásban erősíteni kell, míg néhány további fontos
tényezővel is indokolható:
- az emberiség a tájban, mégpedig a modern értelmezésű kultúrtájban él, amit a természeti
tájalkotó tényezők, tájösszetevők mellett ma már alapvetően az emberi tevékenység határoz
meg;
- a tájak, a tájban kifejeződő környezeti folyamatok, problémák világszerte az érdeklődés
előterébe kerültek, és az Európai Tájegyezmény aláírása (2000), majd magyarországi
ratifikálása (2004) mindezt még jelentősen meg is növelte (Csorba P. 2010);
- és végül, de nem utolsósorban elméleti vonatkozásai mellett óriási jelentősége, hogy
gyakorlati problémák komplex megoldását teszi lehetővé. A terület- és településfejlesztésnek,
45

ELTE TTK FFI Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

horvger@caesar.elte.hu és g.csullog@gmail.com
46

Az ausztriai terepgyakorlatot az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány 88öu10 számú projektként támogatta.

182

a regionális tervezésnek, az építészeti és kulturális fejlesztéseknek különösen figyelembe kell
venni a tájalkotó tényezőket és a táj működését.
A TÁJFÖLDRAJZ OKTATÁSA
A tájföldrajz, tájértékelés, tájhasználat, tájmetria elméleti alapjai magyar nyelven is
elérhetők (a teljesség igénye nélkül vö. pl. Csorba P. 1996, Lóczy D. 2002, Kertész Á. 2003,
2008, Konkolyné Gyuró É. 2003, Barczi A. et al. 2004, Csorba P. et al. 2006, Szabó Sz. 2011).
A tájföldrajzi oktatás egyre szélesebb területet ölel fel, de mindenképpen a tájkutatás alapvető
vizsgálati területein, a tájalkotó elemek, tájösszetevők, a táj szerkezetének vizsgálatán kell
alapulnia. Az analitikus vizsgálatok vezetnek el a tájföldrajz fő kérdéseinek – amit talán
legrövidebben az állapot–változás–konfliktus háromságával lehet összefoglalni – komplex
vizsgálatához, aminek lényegi része az egymásra ható folyamatok térbeli értelmezése. Az ezen
a megközelítésen alapuló elméleti tájkutatásokra épülnek az alkalmazott kutatások (1. ábra),
amelyek eredményeit már a gyakorlat tudja hasznosítani; a hasznosítás fő területei a 2. ábrán
láthatók. Azaz a közhiedelemmel ellentétben a tájföldrajzos ismeretek nagyon jól
hasznosíthatók a gyakorlati életben, és jól meghatározhatók azok az intézmények, amelyek
igényt tarthatnának ilyen tudású szakemberekre (3. ábra). (Hogy ennek ellenére miért nem
tartanak igényt rá, illetve ha igen, akkor miért csak kis számban, az egy külön tanulmányt
érdemelne.)

1. ábra. A tájvizsgálat területei
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2. ábra. Tájföldrajzos végzettséggel elvégezhető feladatok, betölthető szakterületek

3. ábra. Intézmények, amelyek tevékenysége tájföldrajzos ismereteket is igényelne
Tájföldrajzot viszonylag jelentősebb mértékben tulajdonképpen csak a táj- és
környezetkutatás szakirányos alapszakos, illetve az arra épülő szakirányos mesterszakos
képzésben részt vevő hallgatók kapnak; egy csekély mértékben a tanárképzésben részt vevők
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is. Az erre fordítható órakeret elég szegényes, ezért az eredményes képzést nagyban
elősegíthetné, ha lennének önálló tájföldrajzi terepgyakorlatok is.
TÁJFÖLDRAJZI TEREPGYAKORLATOK CÉLJA ÉS SZÜKSÉGESSÉGE
Sajnos a tantervek nem tartalmaznak önálló tájföldrajzi terepgyakorlatot, csak a kötelező
természetföldrajzi terepgyakorlat keretében van lehetőség tájföldrajzi ismeretek átadására is.
Pedig nagyon is szükséges lenne egy választható tájföldrajzi terepgyakorlat bevezetése, ami a
tájföldrajz oktatása szempontból azért volna szerencsés, mert az „in situ” megtapasztalás
elősegítené a tájváltozások, tájkonfliktusok felismerésének képességét, emellett szélesítené a
„terepi látást”, és – immár a tájföldrajzon kissé túl is mutatóan – tudatosítaná a hallgatókban,
hogy a földrajz egy kettős (duális), de egységes tudomány, aminek társadalmi hasznossága
éppen a kettősségből szükségszerűen következő összetett és szintetizáló látásmódban rejlik.
Emellett nyilván – mint bármely terepgyakorlat esetében – kiemelkedő jelentősége van
annak, hogy a hallgatók ne csak tankönyvekből és az Internetről tájékozódjanak, hanem a
terepen saját szemükkel lássák és – megadott megfigyelési szempontok alapján – értékeljék a
tájban lezajló folyamatokat.
Ezekre a gondolatra alapozva egy ilyen tájföldrajzi terepgyakorlat fő céljai az alábbiakban
foglalhatók össze:
- a természeti és társadalmi folyamatok együttes értelmezésének, egymásra hatásának
bemutatása abban a rendszerben, amit tájnak nevezünk;
- komplex és holisztikus megközelítésű látásmód kialakítása (azaz a hallgatók ne
vesszenek el egy szűk részterület, pl. a löszkutatás vagy az ipari szerkezetváltás részleteiben,
hanem a tájelemek terepi vizsgálata alapján alakuljon ki képük arról, hogyan hat vissza a
tájhasználat és annak változása a természeti és a társadalmi folyamatokra);
- a tájállapot, a tájhasználati formák sajátosságai, környezetre gyakorolt hatásuk, valamint
a tájleromlási (degradációs) folyamatok alapján a múltból öröklött és a mai tájproblémák és
tájkonfliktusok megláttatása;
- ezek megoldási lehetőségeinek, illetve az arra irányuló javaslatoknak a
megfogalmazására készség kialakítása;
- és annak felismertetése, hogy a táj egy komplex, érzékeny rendszer, hogy közös érdek
jó állapotának fennmaradása (ahogy ezt az Európai Unió tájegyezménye is megkívánja).
Mint fentebb erről már említés történt, tájföldrajzi terepgyakorlat lebonyolításának
jelenleg csak az alábbi lehetőségei vannak:
- vagy a kötelező természetföldrajzi terepgyakorlat kibővítése tájföldrajzi elemekkel;
- vagy önálló, nem kötelező tájföldrajzi terepgyakorlat szervezése.
Az elmúlt években mindkettőre kísérletet tettünk, egyrészt a tantervileg előírt 5 napos
terepgyakorlat keretében Salgótarján környékén, másrészt egy nem kötelező, kredittel nem is
jutalmazható 10 napos terepgyakorlat keretében az Alpokban.
TEREPGYAKORLAT A MEDVES-VIDÉKEN, SALGÓTARJÁN KÖRNYÉKÉN
A gyakorlat a tantervileg előírt 5 napos természetföldrajzi terepgyakorlat keretében
hirdettetett meg. Helyszínül Salgótarján környékét választottuk, mert a terepgyakorlat három
vezetője – e tanulmány írói – évtizedek óta a környező kistájak, főleg a Medves-vidék kutatója,
ezért jó helyismerettel rendelkezik. Természetesen az előzetes terepgyakorlati felhívásból a
hallgatók tudták, hogy a gyakorlaton a hagyományos természetföldrajzi jelenségek bemutatása
mellett nagy súly fog helyeződni a tájakkal kapcsolatos vizsgálódásokra, megfigyelésekre.
Érthetően leginkább azok jelentkezésére számítottunk, akik a környezetföldrajzi szakirányt
választották, ám a szakirányokra való igen aránytalan megoszlású jelentkezések
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leképeződéseként immár évek óta a legtöbb feliratkozó hallgató a település- és területfejlesztés
szakirányra jelentkezettek közül kerül ki.
A terepgyakorlat tartalmi elemeinek összeállításakor arra törekedtünk, hogy lehetőleg a
maga jelentős súlyának megfelelően jelenjen meg az alábbi három fő terület:
- földtani felépítés, szerkezeti meghatározottság, a terület uralkodó kőzetei és jellegzetes
formációi;
- a fő felszínformáló természetföldrajzi jelenségek és az általuk létrehozott felszínformák,
különös tekintettel a kőzetmorfológiai sajátosságokra;
- a táj vizsgálata, kiemelt súlyt helyezve a természeti értékek, kultúrtájértékek, bányászati
tájelemek, tájhasználat-változás, tájproblémák kérdésköreire.
Ez utóbbiak megfigyelése és elemezése – ahogy az az első, bevezető megbeszélés során
a hallgatók számára nyilvánvalóvá is tétetik – alapvető feladat volt a gyakorlat egészét illetően.
Nyomatékosan felhívtuk a hallgatók figyelmét arra, hogy majdan beadandó terepgyakorlati
naplójukban ne elégedjenek meg a látottak leírásával és a problémák felismerésével, hanem
igyekezzenek megoldásokat keresni a tapasztalt tájkonfliktusokra, próbáljanak a helyi
illetékesek számára hasznosítható javaslatokkal is előállni.
Megjegyzendő még, hogy a terepbejárások során kiemelt szerepet kapott a természet- és
tájvédelem, valamint a térségben (pontosabban annak tágabb környezetében) létrehozott
Novohrad–Nógrád Geoparkra alapozott területfejlesztés témaköre is.
A – Mátraderecskét kivéve – teljes egészében a Medves-vidéken, immáron több egymást
követő évben lebonyolított terepgyakorlat főbb állomásainak (1. táblázat, 4. ábra)
megválasztásából érzékelhető, törekedtünk arra, hogy a fentebb említett három fő tématerület
közel egyenlő súllyal jelenjen meg, a tájvizsgálatokon belül pedig kiemelt szerepet kapott a
kistáj természeti-táji értékeinek megismertetése és antropogén tájváltozásainak vizsgálata,
utóbbi esetében különös tekintettel a táj – sajnos sokfelé tapasztalható – lepusztultságának
következményeire.
A terepgyakorlat egyes állomásai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Az állomások fő szakmai érdekessége,
jelentősége
Nemti, Morgó-gödör
homokkő szurdokvölgy
Nemti, Leány-kő
homokkő kőgomba
Nemti, Agyagbányai-vízmosás
antropogén hatásra megindult völgyfejlődés
Kazár, Nyírjes-domb
riolittufa „badland”
Rákóczibánya, Fehéres
riolittufa feltárás
Salgótarján, Pintértelep
erőművi salakkúp – antropogén tájkép
Zagyvaróna, Bugyizló-völgy
homokkő szurdokvölgy
Rónabánya
jellegzetes bányászkolónia
Rónabánya, Szilvás-kő
antropogén eredetű bazalthasadék
Bárna, Szer-kő
homokkőfal
Mátraderecske
mofetta, rádium-emanáció és hasznosítása
Eresztvény, Kis-, Közép- és Új-bánya bazaltbányák
Salgóbánya, Kis-Salgó
földtani tanösvény, bazaltképződmények
Salgóbánya, Salgó
bazaltneck, vár
Somoskő, Somos-kő
bazaltneck, vár, „bazaltzuhatag”
Salgótarján, Bányamúzeum
egykori barnaszénbánya
1. táblázat. A terepgyakorlat főbb állomáshelyei és szakmai jelentőségük
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4. ábra. A terepgyakorlat főbb állomáshelyei
Ez utóbbit jól tükrözi egy idézet az egyik hallgató terepgyakorlati naplójából: „A
szénbányászat és kohászat rengeteg erőművi salak és pernye keletkezésével járt együtt, amit el
is kellett helyezni… Hatalmas szalagokon keresztül folyt a… szállítása… a salak beterítette a
környezetet… kiemelkedve mesterséges hegyek látványát nyújtja. A környezetbe abszolút bele
nem illő felszíni formák, de jól lehet rajtuk modellezni a víz és szél általi eróziós hatásokat…
A tájat omladozó régi épületek csúfítják, melyeket benőtt a növényzet. A terület gyomokkal,
özönnövényekkel van elárasztva… A környezet lepusztultsága és a társadalmi depresszió
párhuzamba hozható ebben a térségben. A területnek erős rehabilitációra van szüksége, a
tájcsúfító és egészségkárosító salak és veszélyes hulladékok felhalmozása miatt.”
A terepgyakorlat egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a hallgatók számára
nyilvánvalóvá vált: a táj ismerete nélkülözhetetlen megvalósítható területfejlesztési tervek,
elképzelések kidolgozásához. Meggyőzően érzékelteti ezt több terepgyakorlati napló szövege:
- „Terepgyakorlatunk során láthattuk, hogyan lehet erőteljesen átalakítani természeti
környezetünket, aminek helyreállítása, gondozása természetvédelmi és kulturális szempontból
nagy feladatot jelent a jövőre és jelentene a jelenre nézve is. Antropogén hatások erősen
alakították a tájat a 19-20. században…. A régi bányaudvarok és tárók bejáratát szabaddá
kellene és jól megközelíthetővé tenni, ugyan ezek óriási tájsebek, de ipartörténeti és geológiai
szempontból kincsek, amikre a turizmust jobban lehetne építeni és fejleszteni. Szervezett
túrákkal, infrastruktúra kiépítésével vonzóbbá lehetne tenni pl. az eresztvényi bányákat.
Lehetőségként szabadtéri bányamúzeumot, parkot lehetne létrehozni, különféle eszközökkel
illusztrálva a régi bányászatot…”
187

- „…esetleg a régi bányavasutat helyreállítani, gyerekeknek megnyitni. A bányatavon
csónakázási lehetőséget lehetne biztosítani, biztonsági felszereléssel és a meglévő tanösvényt
tovább kellene gondozni, fejleszteni, bővíteni.”
- „…Rónabánya és Salgóbánya településeket ipari örökségként kiemelt figyelemmel kéne
fejleszteni, olyan módon, hogy az eredeti régi állapot megmaradjon.”
- …Véleményem szerint az erősen átalakított tájat eredeti állapotába visszaállítani szinte
lehetetlen a bányák területén, ezért a tájsebekkel együtt a természetvédelem jegyében lehetne
fejleszteni, gondozni a természeti és ipari értékeket, emlékeket és ismertebbé tenni a kirándulni
vágyók körében.”
- …Észrevételem szerint a turizmus önmagában nem hozna nagy változást, mivel kevés
embert tudna így is foglalkoztatni. Egyes falvak elkerülhetetlenül el fognak néptelenedni,
amelyek csak a bányászat miatt lettek létrehozva. Mátraderecske egy jó példa a turizmusra
épülő gazdaságnál, ám ez csak kis településeknél működik, és nem is mindenhol van gyógyvíz
és főleg nem mofetta. A természeti értékek felhasználása mellett a gazdaság ipari fellendítésére
lenne szükség, melyre a Salgótarján mellett létesült ipari park egy jó próbálkozás, ám nehéz
befektetőket találni… A megoldást talán a bányák újra megnyitása jelentené, ám nem kéne újra
ugyanabba a csapdába beleesni, vagyis az egyoldalú gazdaságra építeni.”
- „A Medves-vidéken tett látogatásunk rávilágított arra, hogy mindenképpen szükségesek
további fejlesztések, elsősorban az infrastruktúra szintjén látható számos hiányosság. Az út- és
vasúthálózat kiépítetlensége vagy állapota miatt számos értékes esztétikai, földtudományi, vagy
természetvédelmi érték nehezen elérhető. A turistaútvonalak nagy része nincs karbantartva,
benövényesedett, elzáródott, nincs kitisztítva, holott ezek a geopark részeként tanösvények.
Néhol az információ a kihelyezett táblákon nehezen olvasható, nagy részét megrongálták. Maga
a természeti forma vagy bányafeltárás egyre nehezebben látható, ahogy a növényzet kezdi
visszavenni az uralmat. Ezzel a tanösvény gyakorlatilag hasznavehetetlenné válik.
- „Az ember tájformáló hatásával itt lépten-nyomon találkozhatunk, a bazalt- és
szénbányászat és a térség múltjának intenzív nehézipari jellege sok helyütt hagyták
sebhelyeiket a tájon. Bár az utóbbi évtizedekben a térség gazdaságának környezetterhelése
erősen lecsökkent, azonban ez egyben társadalmi-gazdasági leépüléssel, számos szociális
probléma megjelenésével járt együtt.”
A terepgyakorlat sok hallgató számára azért is meghatározó volt, mert megismerve egy
számukra eleddig teljesen ismeretlen, viszonylag kis kiterjedésű tájat rádöbbennek arra, milyen
gazdag az országunk természeti és táji értékekben, mennyi minden rejtett szépség vár
felfedezésre! Ahogy egyikük írja, „…A Nemti-rögvidéken található Morgó-völgy arra nyújtott
tökéletes példát, hogy milyen különleges értékek vannak körülöttünk sokszor karnyújtásnyira,
mégsem vesszük észre, nem ismerjük őket… Meg kellene találni a harmóniát a táj és a benne
élő társadalom között, hogy az itt élők életkörülményei is javuljanak, ugyanakkor a tájban rejlő
értékek se menjenek veszendőbe.”
A fenti idézetek önmagukért beszélnek, de több éves terepgyakorlati tapasztalatunk azt
mutatja, hogy a részt vevő hallgatók a helyszínen és a terepgyakorlati naplókban nem csak
véleményezik és értékelik a látottakat, hanem érzékelik is a felmerülő problémákat, és sok
esetben képesek földrajzi megközelítéssel megfogalmazni, hogyan lehet ezeket kezelni és
megoldani. Számos hallgatónk volt az évek során, aki a terepgyakorlat hatására alapszakosként
a térség tájproblémáiról, vagy saját lakókörnyezete hasonló tájkonfliktusairól írta meg
szakdolgozatát, sőt az elmúlt években nőtt azon hallgatók száma, akik bár más mesterszakos
szakirányt választottak, mégis gyakran vettek fel választható tájföldrajzi tanórákat.
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TEREPGYAKORLAT AUSZTRIÁBAN, A RAX VIDÉKÉN ÉS A STEIRISCHE EISENSTRAßE MENTÉN

5. ábra Az ausztriai terepgyakorlat résztvevői
Az ausztriai terepgyakorlatra a Grazi Egyetemmel együttműködve, az Osztrák–Magyar
Akció Alapítvány támogatásával került sor. A tanulmányút sokoldalú programjából
kiemelendők a magashegyi túrák során lebonyolított hidrológiai, földtani, felszínalaktani – ezen
belül főleg karsztmorfológiai és glaciális morfológiai –, továbbá turisztikai megfigyelések a
Rax és a Schneealpe hegységekben, valamint tapasztalatok szerzése ember és a környezet
viszonyáról a tájban. Fontos szerepe volt a magashegységben előforduló természeti veszélyek
és antropogén hatások vizsgálatának is.
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6. ábra. Az ausztriai terepgyakorlat főbb állomásai
Már az első állomáson, egy kis településen, Altenberg an der Rax faluban nagyon érdekes
kezdeményezéssel találkozhattunk: a polgármester megismertette a csoporttal a Naturlabor
projektet, ami tulajdonképpen kiváló feltételek biztosítását jelenti ahhoz, hogy a köz- és
felsőoktatásból érkező diákcsoportok több napon keresztül a faluban lakva megismerhessék a
tipikus alpi tájat, a tájproblémákat, a demográfiai gondokat, a település- és területfejlesztés
dilemmáit, a helyi forrásokra alapozott energetikai fejlesztéseket, a Wildbach-kérdést (ami a
hazai villámárvizek problémaegyütteséhez hasonlítható), a tömegmozgások, lavinák veszélyeit,
a térség turisztikai lehetőségeit, a turizmus előnyeit és hátrányait stb. Lenyűgöző, hogy a
helyiek ebben a kis faluban és környékén több tanösvényt is kiépítettek, földtani,
felszínalaktani, vízföldrajzi jelenségeket és bányászati emlékeket felfűzve – áttételesen
természetesen ezek is a Naturlabor részét képezik. A Naturlabor tehát táj és társadalom együttes
„in situ” vizsgálatát teszi lehetővé, lehetőséget kínál az átlag turista számára nem látható
társadalmi és tájproblémák bemutatására. A „Labor” látogatói nem egyszerűen csak
kérdőíveket töltetnek ki és dolgoznak fel, hanem közösen elemzik a természet-, tájföldrajz és
településfejlesztés gondjait.
Az új ismeretek megszerzésén túl nagymértékben tágította a hallgatók látókörét egy
alhavasi sajtüzem és egy a hagyományokat a modernitással ötvöző, sok lábon – állattartás,
húsfeldolgozás, útkezelés, turisták kiszolgálása, kisgépek tervezése és gyártása – álló innovatív
gazdaság meglátogatása is. Mindezt kiegészítette még a Mürzer Oberland Naturpark
központjának meglátogatása, ami alkalmat adott további tájproblémák megismerésére. A terület
egyik érdekessége, hogy Bécs ivóvízbázisa, innen indulnak a főváros felé a kiemelt karsztvizet
szállító vezetékek, ezért védelme érdekében a tájhasználatot illetően különleges előírások
vannak érvényben, egyébként is tipikus példaként szolgálnak a tájhasználatok ütközésére pl. az
állattartás korlátai, illetve ütközésük az erdőgazdálkodással. Ugyanakkor pozitív tájhasználatra
is volt minta, pl. Altenbergben a tervszerű és átgondolt erdőgazdálkodás teszi lehetővé a
korszerű hőközpont fenntartását.
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A terepgyakorlat másik fő megcélzott területe az ún. Steierische Eisenstraße, azaz az
Eisenerz város környezetében egykor virágzott, a vasércbányászathoz kötődő iparvidék volt,
amelynek neve utal a napjainkban rá épült tematikus turisztikai útvonalra is. A felhagyott ipari
táj és annak hasznosítási lehetőségei, összekapcsolva a kulturális örökségek témakörével, és
kiegészülve a turizmussal – azon belül annak egy érdekes válfajával, a bánya-kalandturizmussal
–, mint a térségi depresszióból való egyik kitörési lehetőséggel, számos összefüggés
felismerésére, következtetés levonására serkentette a hallgatókat. A kulturális örökségek
mellett (illetve annak részben részeként) kiemelkedő jelentősége volt a súlyos tájkonfliktusokat
eredményező bányászati és ipari örökségnek; a híres eisenerzi bánya külszíni és mélyművelésű
részei mellett Vordenberg ipari műemlékei és beszűkülő szerepkörei adtak alkalmat a kialakult
tájproblémák elemzésére, valamint az örökség turisztikai jelentőségének és regionális
szerepének értékelésére. A hallgatók számára érdekes feladat volt a munkahelycsökkenéstől,
elvándorlástól és elöregedéstől veszélyeztetett depressziós térség kitörési lehetőségeinek
feltárása, a tájrehabilitáció lehetőségei számára megoldások keresése.
A megszerzett tapasztalatokat e gyakorlat esetében is jól tükrözték a hallgatók írásos
anyagai. Egyik hallgató pl. így írt: „A tájban meglévő antropogén beavatkozások többsége
nemcsak a kutatók számára fedezhető föl egyértelműen, az átlagember is sokat meg tudna
nevezni; de a változások mélyebb okainak, összefüggéseinek megértéséhez már sok további
információra lehet szükség... A tájrehabilitáció, a depressziós térségek kitörésére vonatkozó
szempont kapcsán… látszólag irigylésre méltó helyzetet érzékelhetünk, a természeti környezet
szépsége, az életszínvonal magas volta mögött valójában sok, Magyarországon is ismerős
problémára bukkanhatunk. Ezekre csak a helybéliek, a térség kutatói irányíthatják rá a
figyelmet.” Ilyen közös problémák az alacsony termékenység, azaz a kevés gyerek, az iskolák
bezárása, a bányászat, ipar felszámolása, a munkahelyek hiánya, az elvándorlás, a leromlott táj,
és az, hogy a kibontakozás reménye itt is a turizmus. Számottevő különbségek is
megfigyelhetők azonban, ilyenek az osztrák társadalomra sokkal inkább jellemző bátor helyi
kezdeményezések, vagy éppen az a nem elhanyagolható tény, hogy a problémák kezelését
ember és táj egységében képzelik el.
Erre figyelt föl egy másik hallgató: „Számomra nagyon érdekes volt, hogy a mentalitás
mennyire meghatározó egy depressziós térség kitörési lehetőségeit tekintve. …a helyi,
munkájukat vesztett bányászok legfeljebb a bányászattal kapcsolatos turisztikai ágazatokban
(bányamúzeum, kohászati múzeum, Hauly) helyezkednek el. A turizmusnak ez az ága
kétségkívül egyedi kitörési lehetőség, vonzó látványosság a környéken, de nem lehet csak erre
építeni a jövőben… Altenberg an der Rax jó példája lehetne a rehabilitált térség bemutatásának.
Eisenerz és a természeti környezettől teljes mértékben elütő Erzberg szemléltethetné, idővel
milyen mértékben lehet helyreállítható a táj és milyen új lehetőségeket kínálhat a bányák
kimerülése után…”
ZÁRSZÓ
A tájföldrajzi terepgyakorlatok szükségességéről, pozitív hatásairól a tanulmány elején
már esett szó. Ennek ismétlése helyet csupán utalni kívánunk arra, hogy a tájföldrajzi tematikát
is magukban foglaló terepgyakorlatok hatására jelentős változás mutatható ki az alapszakos
hallgatók szemléletében, amit jól mutat a tájas témájú szakdolgozat- és tanóraválasztások
korábban már említett gyarapodása. De az igazi előny az lesz, ha az egyetem elvégzését
követően a terület- és településfejlesztés vagy a regionális elemzés szakirányokat választott
hallgatók munkájuk végzése során sokkal jobban figyelnek majd a táj adottságaira, és
természetesnek tartják majd, hogy tervező munkájukba be is építik ezeket az adottságokat.
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Horváth Alpár47
TDM TÖREKVÉSEK A SZÉKELYFÖLDI SÓVIDÉKEN48
BEVEZETÉS
A kelet-erdélyi hegyalji térségek közé tartozó Sóvidék, Szováta sós tavaira épült országos
jelentőségű üdülőhellyel, a sóbányájáról ismert Parajd nagyközséggel és a népművészeti
kirakodó vásárral azonosított Korond nagyközséggel Székelyföld egyik leglátogatottabb
idegenforgalmi célterületét képezi (Horváth 2013). A hegyalji medence közepén fekvő Parajd
sóbányája nem csupán nyersanyag-kitermelő hely, hanem látványértéke miatt kedvelt
idegenforgalmi vonzerő, de egyben a légúti panaszok kezelését szolgáló gyógyturisztikai
objektum is. A parajdi turizmus egyes szereplői, jórészt panziótulajdonos kisvállalkozók
ráébredtek arra, hogy a turizmus kínálta gazdasági lehetőségek jobb kihasználása érdekében
ösztönözniük kellene a térségi együttműködést, a hálózatosodást. Másképpen szólva, célszerű
volna a Sóvidék koherens térségi turizmusfejlesztését s ezen belül térségi
marketingtevékenységét megalapozni. Románia Európai Uniós tagsága lehetővé tette olyan
projektek finanszírozását, amelyek némiképp ösztönözhetik e törekvések megvalósítását. A
Sóvidék–Hegyalja Turisztikai Egyesület a Románia Nemzeti Vidékfejlesztési Programja
keretében meghirdetett pályázatok ösztönzésére több alkalommal kezdeményezett
turizmusfejlesztési projekteket, vagy a 313-as számú, vagyis a Vidéki turizmus ösztönzése című
intézkedés, vagy pedig a LEADER-program hatására szerveződött Sóvidék–Hegyalja
LEADER Helyi Akciócsoport koordinálásával működő, a kistérségi stratégiát gyakorlatba
ültető 41-313-as pályázati kiírás keretében. A 2012 után lebonyolított integrált
turizmusfejlesztési projekt egy többszereplős tanulási folyamat, amelynek csak eszköze és nem
célja egy foglalási rendszer meghonosítása, ami a térség turisztikai kisvállalkozóinak a piacra
jutását hivatott elősegíteni. A foglalási rendszert némelyek összekeverik a turisztikai
desztináció-menedzsment fogalmával, pedig az informatikai alkalmazás csak egyik eszköze a
térségi kínálat piacra juttatásának. Ahhoz, hogy az informatikai szolgáltatás technikai és üzleti
modellként a gyakorlatban is jól működjön, meg kell teremteni a társadalmi feltételt is, vagyis
a térség turisztikai szolgáltatóit szakmai közösségbe kell szervezni, szolgáltatásaikat integráltan
célszerű piacra juttatni. A magyarországi TDM-tapasztalatok tanulmányozása mindemellett
olyan pótlólagos tudástranszfert biztosíthat, amely szakszerűbbé teheti a térségi
menedzsmentfeladatok megtervezését, megszervezését és végrehajtását.
SÓVIDÉK MINT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ: CÉLTERÜLET VAGY FOGADÓTERÜLET?
Sóvidéket Székelyföldön belül sajátos néprajzi és földrajzi adottságokkal valamint
kistérségi identitással rendelkező településegyüttesként foghatjuk fel. A térség északi része
Szovátával az 1968 óta érvényes romániai megyerendszerben Maros megyéhez, Parajd és
Korond pedig Hargita megyéhez tartozik. Amíg Székelyföld a sajátos státusú székekből, mint
normatív-formális, adminisztratív funkciójú területi entitásokból (Benedek 2000) épült fel,
Horváth Alpár: Babes-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar Gyergyószentmiklósi Kihelyezett Tagozat
e-mail: horvath_alpar@yahoo.com
48 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve
kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében
zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. (A2CT-FOK-12 - Konvergencia-Határon Túli Fiatal Oktató-kutatói Ösztöndíj)
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addig Sóvidék északi része Maros székhez, déli része pedig Udvarhely székhez tartozott
(Horváth 2003, Vofkori 2007, Elekes 2011). A székiség ma már nem igazgatási
kompetenciahatárokat jelent, hanem továbbörökített identitás-mikrorégiókat, a nagyobb
identitásrégión, Székelyföldön belül (Horváth 2010).
Amikor manapság a turisztikai desztinációkról gondolkodunk (Ritchie és Crouch 2003,
Butler 2004, Aubert 2007, Lengyel 2008, Jónás-Berki et al. 2012) és magyarul is próbáljuk
közérthetőbbé tenni a fogalom jelentését, akkor alapvető dilemma, hogy a turisztikai
szolgáltatások térségi kínálatba szerveződését idegenforgalmi célterületként
vagy
fogadóterületként értelmezzük. A célterület megnevezés az utazók motivációjával, utazási
döntésüknek a lelki, társadalomlélektani és kulturális hátterével, esetleg nemzeti
hovatartozásával is összefügg (Horváth 2010). Ezáltal marketingszemléletben érthető is volna
a célterület kifejezés használata. Csakhogy a piacon bekövetkező változások, amelyek a
földrajzi térségek közötti kapcsolatokat, áramlásokat idővel átrajzolják, túlságosan
képlékennyé tennék a turisztikai desztinációk lehatárolását, lehatárolhatóságát (mit jelent a
Székelyföld a magyar és a román piac számára?). Az is igaz, hogy nem a lehatárolás a lényeg
az utazók, turisták célterület-választásánál, hanem a tartalom: a vonzerők és az azokat
fogyaszthatóvá tevő szolgáltatások, a programok térbeli lokalizációja és közlekedési utak révén
hálózatba (útvonaltervekbe) kapcsolási lehetőségei. De, ha az a kérdés, hogy ki „vigye ki”, ki
jelenítse meg a piacon a térség adottságait, akkor már vagy a finanszírozási lehetőségek
igénybevételi szabályai vagy a szervezeti kompetenciák, jogosítványok játszanak szerepet a
desztináció lehatárolásánál. És ez akkor is így van, ha keresleti oldalon, a turisták szemszögéből
nem az az érdekes, hogy kinek a feladata a promóció és a minőségbiztosítás, hanem az, hogy
van-e egyáltalán ilyen?
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott LEADER-program
támogatási szabályrendszere ereményezhet olyan megkérdőjelezhető területi „egységeket”,
mint Hargita megyében a G10-es térség, ami Gyergyó vidékét Gyergyószentmiklós nélkül
foglalja egységbe, vagy Kovászna megyében az Angustia Helyi Akciócsoport térsége, a
Kézdivásárhely nélküli Felső-Háromszék. Felcsík, Alcsík és Gyimesek vidékének Csík
LEADER-ben való együttműködése Csíkszereda nélkül, vagy a Sóvidék–Hegyalja kétosztatú
LEADER-térség Székelyudvarhely nélkül szintén furcsa térképződményeknek tekinthetők, ha
valós területi egységet (Csíkszereda vagy Székelyudvarhely és vonzáskörzetük) keresünk
bennük. A vidékfejlesztésbe ágyazott turizmusfejlesztési támogatások logikája inkább a vidéki
települések szerepőinek juttatott támogatások elosztásáról szól, mint tényleges kínálati
szereplők piacra juttatásáról. Az „integrált” turizmusfejlesztési projektekben a sokoldalú
partnerségek előmozdítása kétségtelenül megvalósulhat, de éppen a város és vidéke
összefüggés marad ki a LEADER-es turizmuspromóciós logikából.
A települések a turisztikai vonzerők és vállalkozások révén hordoznak magukban látens
vagy működő turisztikai funkciót. De a települések együttese által alkotott kistérségekben vagy
régiókban a turisztikai funkció térbelisége nem folytonos, hanem kiemelt pontokhoz kötött. A
jelentős vonzerő nemcsak az adott település számára jelentős, hanem más, közelebbi vagy
távolabbi települések érdekeltjei számára is. Elég, ha arra gondolunk, hogy például hány
Székelyudvarhelyen vagy éppen Gyergyószentmiklóson megvalósuló vendégéjszaka kötődik a
többnapos székelyföldi vagy erdélyi körutakat forgalmazó utazási irodák sóvidéki napjához,
amelyek során a délelőttöt a parajdi sóbánya meglátogatásával, Korondon népművészeti
tárgyak vásárlásával, a délutánt pedig akár a szovátai Medve-tóban való fürdőzéssel lehet
eltölteni, estére pedig vissza lehet térni a mintegy 40–60 km-es távolságban levő szálláshelyre.
Értelemszerűen egyes vonzerők nem önmagukban, hanem regionális kínálatba szerveződve
nyernek országos vagy határon átnyúló, nemzetközi hatókört (Aubert 2007, Michalkó 2012,
Kiss et al. 2013, Nagy 2013). Csak a parajdi sóbányáért, csak a korondi kirakodóvásárért nem
valószínű, hogy sokan utaznának többszáz kilométereket. De egy többnapos erdélyi
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programcsomagban Szovátával, a Gyilkos-tó és Békás-szoros együttesével, Csíksomlyó
kegyhelyével, a Szent Anna-tóval már nagyon is tartalmas szabadidős programcsomagot lehet
összeállítani, miközben a szálláshely akárhol lehet egy 150 km-es körzetben a Székelyfölddesztináción belül.
A vonzerők és a rájuk épülő turisztikai szolgáltatások térbeli működésmódjai a kínálati
oldalt jelölik ki kezdeményező félként. Előbb kell kifejleszteni a terméket, s csak azután lehet
azt a piacra vinni a hatékonynak gondolt marketingkommunikációs eszköztár bevetésével és a
disztribúciós hálózatok fokozatos kiépítésével. És ez akkor is igaz, ha még a termékfejlesztés
előtt a piackutatásra, szegmentációra és célpiac-kiválasztásra kellene fókuszálni. Ha már
mindenki egyértelműen felismeri, hogy nem a szállásszolgáltatásért utaznak a szabadidős vagy
akár a hivatásturisták adott földrajzi helyekre, hanem azért mert ott van valami érdekes, amit
lehet látni vagy amiben érdemes részt venni, vagy lehet adott tevékenységet végezni, akkor
születhet meg a turisztikai szolgáltatókban az igény, hogy „csináljon már valaki valamit, hogy
legyen több vendégünk!”
A vendégvárástól a vendégszerzésig vezető szakmai fejlődés elképzelhető önerőből,
vállalkozói termékalapú hálózatba szerveződve, vagy térségbe integráltan (Jandala 1993, Szabó
2010). A termék alapú klaszterek vagy területi/térségi személyiségre alapuló turisztikai
desztináció-menedzsment szerveződések bizonyára javítják az egyes vállalkozások
marketingtevékenységének hatékonyságát. A kínálati szempont, a szolgáltatók és az érintett
önkormányzatok települési vagy térségi hálózatba szerveződési módja alapján tekinthetjük a
turisztikai desztinációt inkább fogadóterületnek, mint célterületnek. Olyan fogadóterületnek,
amelynek a turisztikai arculatát a település, térség történelmi fejlődése, „személyisége” mellett
a fogadóterületi szereplők együttműködési hajlandósága teremtheti meg, felvállalva, hogy: „mi
együtt vagyunk” a székelyföldi turizmus, a sóvidéki vagy éppen a sóvidék-hegyaljai turizmus
kínálata. Egyebek mellett, éppen ezt a fogadóterületi integrációt és kínálati kohézióteremtést
szolgálták az elmúlt években akár Magyarországon, akár Romániában lebonyolított
turizmusfejlesztési támogatások, jórészt Európai Uniós pénzügyi támogatással, de magyar
illetve román irányító hatósági, azaz kormányzati programmenedzseléssel.
TDM-INTÉZMÉNYESÜLÉS: FELÜLRŐL ÖSZTÖNÖZVE, ALULRÓL ÉPÍTVE
A kormányzati programmenedzselés sikerei a támogatott projektek sikerességétől
függenek. Ha az egyes projektek végrehajtása nem járul hozzá a programok célkitűzéseinek
közelítéséhez, akkor vagy a projektek végrehajtása, vagy a program céltételezése, célcsoportválasztása vagy szabályrendszere tehető felelőssé és az újabb támogatási ciklusokban
kijavíthatóvá. Magyarországon a 2005-ben kidolgozott Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia
célrendszerében szerepelt a turizmusirányítás szervezeti rendszerének átalakítása, amely
később az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek részben alárendelődő regionális operatív
programokba, majd az Új Széchenyi Tervből eredeztetett Gyógyító Magyarország
Egészségipari Programba is átvezetésre került. Így, pályázati ösztönzésre felépülhetett egy
olyan intézményállomány, amely lassacskán intézményhálózattá is szerveződik, anélkül, hogy
a helyi vagy térségi turisztikai desztináció-menedzsment szervezetek ténylegesen
alárendelődnének egy fölöttes regionális vagy országos szervnek. Igaz, hogy a Magyar
Turizmus Zrt. névhasználati szerződési előírásai kötöttséget jelentenek a korábbi tourinform
irodákat átvevő és működtető TDM szervezetek számára. Az is igaz, hogy a pályázati
kötelezettségvállalások a szervezetekben tagként szereplő önkormányzatokat is kötelezik a
kormányzati támogatással növelt idegenforgalmi adó minimum 20%-ának a TDM szervezetek
számára történő átadására. De átfogó törvényi vagy kormányrendeleti szabályozás hiányában a
Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai Főosztályának szakmai regisztrációját megszerző
mintegy 86 TDM-szervezet egységes szabályozása, feladatköreik, hatásköreik ellátása és
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fenntartható (pályázaton kívüli) finanszírozása bizonytalan. A szervezetfejlesztési programok
eredményeinek megvédése részben az új típusú szakmai szervezetek érdekérvényesítésére
létrejött Magyar TDM Szövetség feladata, részben pedig a kormányzati struktúrákon belüli
szakmai érdekérvényesítést szolgáló Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárság és az annak
alárendelődő Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály feladata. A kormányzat szakpolitikai
elképzeléseinek formálásában és a turizmuspolitika súlyának növelésében tehát a szakmai-civil
szerveződésnek első körben a helyettes államtitkárság, majd a Gazdaságszabályozásért Felelős
Államtitkárság, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium szintjén és végül a Kormány szintjén
kell erőteljes szakmai lobbitevékenységet kifejteni. Ok–okozati illetve eszköz–cél logika
mentén kell kiharcolni a TDM-szabályozást és a belátható időn belül vállalkozói tagdíjakból,
önkormányzati hozzájárulásokból nem fedezhető TDM szervezetfenntartási és TDM
tevékenységek költségeinek állami támogatását (feltéve, ha a hatalmi tényezők részéről van
politikai akarat az ország térségei turisztikai versenyképességnek az erősítésére).
Az új Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció 2014–2024 dokumentum 2014 szeptemberéig
még nem nyerte el azt a politikai támogatást (jogszabályi elfogadást), ami a benne
megfogalmazott célrendszerhez rendelné a megvalósításhoz szükséges forrásokat és
intézményi (hatalmi) kompetenciákat. Amennyiben „átmegy” a hatalomgyakorlás szűrőin a
szakmai dokumentum és politikai akarat is támogatja a megvalósítását, akkor a TDMintézményesülés, szervezetépítés tovább szolgálhatja – a Magyar Turizmus Zrt.-vel
partnerségben a magyar turizmus társadalmi és gazdasági eredményeinek javítását.
Magyarország gyakorlataitól eltérően Romániában a TDM-szerű szervezetépítés megrekedt
az önkéntes szerveződések, klaszterszerű együttműködések és a turisztikai egyesületek
létrehozásánál, amelyek vagy vállalkozói egyesületek, vagy önkormányzati (közösségközi)
társulások. A 2007-ben kidolgozott Mester Terv Románia Turizmusfejlesztéséről javaslatokat
tartalmazott köz és magánszféra partnerségén alapuló új típusú szerveződésekre (Master Plan
2007), de az azóta lezajlott kormányzati ciklusok egyikében sem került előtérbe a TDM-szerű
szerveződések ösztönzése. Szűkebb látókörű pályázati kiírások születtek a 2007–2013-as
európai uniós programozási időszakra szóló Nemzeti Stratégiai Referenciakeretből levezetett
egyetlen Regionális Operatív Program és a Nemzeti Stratégiai Vidékfejlesztési Terv
végrehajtását szolgáló Nemzeti Vidékfejlesztési Program keretében. A ROP 5-ös prioritási
tengelye A helyi és regionális turizmus fenntartható fejlesztése, amelynek három beavatkozási
területe volt:
- 5.1.A történelmi és kulturális örökség restaurálása és hasznosítása
- 5.2. A természeti erőforrásokhoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatások színvonalát növelő
infrastruktúrák létrehozása, felújítása és korszerűsítése
- 5.3. A turisztikai potenciál népszerűsítése és a kapcsolódó infrastruktúra létrehozása.
Az 5.3-as intézkedés költségvetésének mintegy felét (75 millió euró) a Románia brand
megteremtése és promóciója nagyprojekt kötötte le, amelynek projektgazdája a kormányzati
ciklusonként változó nevű Országos Turisztikai Hatóság promóciós főosztálya, az intézkedés
Irányító Hatósága a regionális fejlesztésért felelős minisztérium. Közreműködő szervezete – az
5.1-es és 5.2-es intézkedésektől eltérően – nem a regionális fejlesztési ügynökségek, hanem az
Országos Turisztikai Hatóságon belüli uniós projektmenedzsmentért felelős főosztály. Az 5.3as intézkedés másik felét a hazai marketingtevékenységek támogatása tette ki, amelynek
további forráselosztásában részben országos jelentőségű turisztikai információs és promóciós
központok létrehozása, részben pedig olyan belföldi marketingtevékenységek támogatása
szerepelt, amelyek projektgazdái vagy önkormányzatok, vagy önkormányzati társulások, vagy
turisztikai egyesületek, alapítványok és esetenként egyházak.49
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A másik nagy pályázati ösztönzés az NVP III-tengelyének a megvalósulását segítő 313-as
intézkedés, vagyis a Vidéki turisztikai tevékenységek bátorítása, amelyben az Irányító Hatóság
szerepét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium alegysége a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Kifizető Ügynökség, a közreműködő szervezet szerepét, pedig ez utóbbinak
az egyes fejlesztési régiókba telepített irodahálózata látta el.50 A pályázati célcsoportot itt is
részben az önkormányzati és a civil-szakmai szervezeti szféra jelentette, olyan projektek
megvalósítására, amelyek tárgya a nem-jövedelemtermelő, kisléptékű turisztikai infrastruktúraberuházások, marketingkommunikációs kiadványok megjelentetése és terjesztése, valamint
falusi turisztikai információs irodák létrehozása volt. A jövedelemtermelő beruházások
célcsoportjai értelemszerűen a kis- és középvállalkozások voltak.
A turizmusfejlesztési pályázatok hatására bizonyára számos olyan projekt született,
amelyek pályázati kiírás hiányában fel sem merültek volna, a lehetőség azonban olyan
kezdeményezéseket is elindított, amelyekre vagy volt reális igény vagy nem, vagy
indokolhatóak a turizmusgazdasági teljesítmények szempontjából, vagy nem. A
projekteredmények fenntartásának körülményei, tehát igazolják vagy cáfolják majd a
turizmusfejlesztési programok szakmai megalapozottságát. A létrehozott infrastruktúrák közül
főleg a falusi turisztikai információs irodák fenntartása és valós funkciókkal való ellátása olyan
kihívás, amelyben a magyarországi TDM-szerveződési tapasztalatok megismerése biztosíthat
részleges továbblépést.
A magyar pályázati rendszer sem mentes a pályázatvezéreltség betegségétől, de a
projektgazdákat rákényszerítette egy komplexebb szemlélet és magasabb szintű szakmaiság
megteremtésére. A szervezetrendszer-fejlesztési elképzelésnek ott lehet bökkenője, hogy a
helyi és térségi TDM-feladatok megjelölésénél és elosztásánál differenciáltabb megközelítésre
lenne szükség tértípusoknak és domináns terméktípusoknak megfelelően (lásd
vendégéjszakaszám, mint teljesítménymutató esete, Jónás-Berki et al. 2012). Másrészt, a
szétaprózottság helyett fokozottabb térségi integrációra (nagyobb területi egységekben való
gondolkodásra és együttműködésre) van szükség. A romániai pályázatok – mind a ROP-os,
mind a NVP-s turizmusfejlesztési pályázatok – esetén a programmenedzsment és nem a
projektmenedzsment hiányossága a promóciós tevékenységre szűkített szemlélet. A ROP 5.3as pályázatoknál eleve ott van gond, hogy a turisztikai termék fogalmának értelmezése során, a
pályázati kézikönyvben egyenlőségjelet tettek a turisztikai erőforrás és a turisztikai termék
közé, magyarán nem terméket promotálunk, hanem erőforrást!
A magyarországi példákból, ha mást nem is, de azt mindenképp érdemes volna megtanulni,
hogy megfelelő szervezeti háttér megléte vagy kiépítése nélkül bármilyen
marketingkommunikációs tevékenység „lóg a levegőben”, nincs egy térségi társadalmiszakmai egyeztetésen alapuló koncepció, amelyet következetesen lehet képviselni és
alkalmazni. Így a versenyképes csapatmunka helyett felemás eredmények születhetnek.
Esetenként cserélődő tagságú és vezetésű projektek nehézkes végrehajtásáról beszélhetünk,
ahol az eredményességet jó esetben a piac spontán (tevékenységünktől független) bővülése
„igazolhatja”. Pontosabban arról van szó, hogy a statisztikailag mérhető növekedés oka nem
föltétlenül az egyre hatékonyabb és hatásosabb térségi promóció, hanem a vállalkozói
erőfeszítések eredmények és a más hatásokra élénkülő keresletnövekedés.
A romániai pályázati rendszerből nagyon hiányzott az az integratív megközelítés, ami
bizonyára Magyarországon is fejtörést okozott a projektgazdáknak, pl. a termékfejlesztés
értelmezése, a kapcsolattartás és együttműködések folyamatosságának biztosítása, a
szemléletformálás, oktatás, képzés és a monitoring, valamint a fogyasztói elégedettségmérés
követelményrendszere. A nehézségeket a magyarországi TDM-menedzserek és csapataik (a
TDM-szervezetek munkaszervezetei) az oktatási és szemléletformálási befektetéseknek
www.apdrp.ro - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Kifizető Ügynökség, újabban a Vidéki Befektetések
Finanszírozási Ügynöksége honlapja
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köszönhetően könnyebben leküzdhették, elkerülve a romániai gyakorlatokban itt-ott észlelhető
értetlenséget, a „lesz majd valahogy” állapot bizonytalanságait.
A magyarországi tapasztalatok közvetlen átvétele Romániában elsősorban a tömbmagyar
lakosságú Székelyföldön valósulhat meg, annak köszönhetően, hogy a rendszerváltást követően
rendkívül sokrétű személyes és intézményi kapcsolati háló alakult ki a magyarországi és
székelyföldi települések, megyék, intézmények között. Nyilván, az Erdély többi részén levő
városi és vidéki szórványközösségek is rendelkeznek magyarországi kapcsolati tőkével, nem is
beszélve a határmenti együttműködési programokba bekapcsolódó partiumiakról (főleg Bihar
és Szatmár megyei szereplőkről). A székelyföldiek helyzete, azonban, annyiban más a többi
erdélyi térség szereplőivel szemben, hogy nem föltétlenül vonják be a magyar–magyar
együttműködésekbe a többségi román nemzethez tartozó kollégákat, nem kényszerülnek
interetnikus egyeztetésekre, szempontközelítésekre (főleg ha kulturális termékfejlesztésről van
szó) és ami szakmai hibának is tekinthető – elég kevés hangsúlyt kapott a román piaccal, a
román társadalommal való kommunikáció megalapozása (lásd például a székelyföldi honlapok
nyelvhasználatát).
A közigazgatási kötöttségeknek is köszönhető, hogy Hargita megye turizmusfejlesztési
stratégiája 2009-ben – bár a magyarországi NTS-ből inspirálódva, teljesen helyi magyar
szakmai munkacsoport munkájaként román nyelven készült el, elméletileg azt is elősegítve,
hogy a megye román lakói, a román hatóságok is megismerhessék a regionális többségben levő
kisebbségi státusú magyar közösség turizmusstratégiai elképzeléseit (Nagy 2009, Horváth
2011). De éppen azért mert a stratégia szövege nem magyarul volt hozzáférhető és a
dokumentum társadalmi-szakmai promóciója is nagyobb erőfeszítést feltételezett volna, a
stratégia mégsem tekinthető közösségi (a közösség többsége által osztott) elképzeléscsomagnak.
A HMTS 5 fejlesztési tengelye mintegy 36 intézkedésjavaslatot tartalmaz, köztük a 3-as a
szervezetfejlesztési tengely 3.1-es intézkedésjavaslata a TDM-szervezetrendszer létrehozása,
amely akár a többi szervezetépítési javaslat eredőjeként is értelmezhető. Lehet, hogy előbb meg
kell lépni mindazon lépéseket, amelyek a települési együttműködések, projektalapú
együttműködés-ösztönzések, megyei szakmai konzultációs fórum rendszeressé tételével
valósulhatnak meg és ha már létrejött egy kritikus tömegű szakmai közösség, akkor lehet majd
alulról szerveződő térségi (kistérségi, megyei, székelyföldi) TDM-szerveződésről, esetleg
működőképes regionális szervezetről beszélni.
A HMTS készítése idején még nem vettük eléggé számba a román helyi közigazgatási
törvény kínálta lehetőségeket, ami önkormányzatok fejlesztési célú társulásait, egyesületek
létrehozását teszik lehetővé. Azokat a lehetőségeket sem elemeztük elég mélyen, amelyeket a
LEADER-program kínál, vagyis az önkormányzati, civil és vállalkozói együttműködések
ösztönzését. Mivel a HMTS inkább csak a különböző pályázatokra benyújtott projekttervek
hivatkozási alapjaként használt (monitoringfejezet nélküli) dokumentum maradt, mint
következetesen alkalmazott cselekvéskoordináló eszköz, a benne foglalt TDM-szervezetépítés
is sok külön szálon futva, akadozva halad, a különböző kezdeményezések és szereplők
alkalomszerű találkozásaitól függően. A TDM-gondolat mint innováció így lassan és nem
egyenletesen terjed a székelyföldi térben, a személyes és szakmai kapcsolati szálak lassan
fonódnak össze egy laza hálózattá. E hálózatosodás egyik gócpontját a parajdi székhelyű, de
kistérségi akcióterű Sóvidék–Hegyalja Turisztikai Egyesület képezi, amelynek tagjai a
térségben működő turisztikai KKV-k képviselői.
Egy másik góc a Hargita Megye Tanácsa kezdeményezésére 2011-ben létrejött Hargita
Közösségi Fejlesztési Társulás 51 , amelyben a megyei önkormányzat mellett 36 települési
önkormányzat szerepel tagként. Az önkormányzati társulás egyesületi formában katalizátor
szerepet tölthet be a TDM-gondolat térségi terjedésében, megosztásában. Megfelelő szakmai
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www.adiharghita.ro – a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás honlapja
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legitimitás megteremtését követően, akár egy regionális TDM egyik pillérét képezheti a
vállalkozói komponens mellett. Egyelőre az önkormányzati társulás döntéshozója a
településeket képviselő polgármesterekből vagy azok felhatalmazottjaiból, a megyét képviselőt
megyei tanácselnökből és felhatalmazottjából álló közgyűlés, a munkaszervezetet pedig
választott elnök és kinevezett igazgató vezeti (a stratégiai és operatív vezetés még nem különült
el). Az egyesület a megyei önkormányzat apparátusának épületében (megyeházán) irodával
rendelkezik, két állandó alkalmazottal jórészt back-office jellegű tevékenységeket folytat,
szakmai kapcsolatokat ápol és épít ki a megyében található turisztikai vállalkozói
egyesületekkel, az önkormányzati finanszírozású vagy pályázatokból frissen létrehozott
turisztikai információs irodák munkatársaival, így a Sóvidék–Hegyalja Turisztikai Egyesülettel
és a farkaslaki, oroszhegyi új turisztikai irodákkal is. A Hargita KFT front-office jellegű, azaz
ügyfélszolgálattal kapcsolatos teendőket a más egyesületekkel, turisztikai információs irodai
munkatársakkal együtt turisztikai vásárok alkalmával folytat, a Kovászna Megye Turizmusáért
Egyesülettel közösen, pedig olykor Székelyföld-stand felállítását és képviseletét is biztosította.

SZERVEZETÉPÍTÉS ÉS PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG A SZÉKELYFÖLDI SÓVIDÉKEN
A Sóvidék–Hegyalja Turisztikai Egyesület előzménye a 2007-ben alakult Sóvidéki
Vendégfogadók Egyesülete, amely a Parajdon működő panziók, vendégházak kínálatának
interneten és a turisztikai kiállításokon való promócióját tűzte ki célul, aztán ennek a célnak
alárendelten a településen, majd később a szomszédos vagy közeli településeken található
szolgáltatók beszervezését, a szolgáltatókkal való alkalomszerű, majd egyre rendszeresebb
belső kommunikációt vállalta fel. 2008-ban a Magyarország Kormánya által a határon túli
magyar szervezetek támogatására létrehozott Szülőföld Alap pályázati támogatásával és a
Parajd Község önkormányzata (Helyi Tanácsa) hozzájárulásával az egyesület a Parajd
turisztikai adottságának fejlesztése c. projekt keretében 3000 példányban kiadta a település
turisztikai kalauzát és a falu 3 pontjában Parajd turisztikai információs térképet helyeztek el.
2009-től az egyesület bekapcsolódott a „régi” (1990-es évekre visszanyúló) hagyományokra
tekintő Töltöttkáposzta fesztivál megszervezésébe, majd később megszervezték a
Gyermekkarácsony a sóbányában programot, ami felértékelhette a helyi lakosság és a
turisztikai vállalkozók körében az egyesületi vezetők és aktivisták tevékenységét,
szerepvállalását. Egy újabb pályázat révén 2010-ben sor került immár nem csak Parajd, hanem
a Sóvidék kistérség turisztikai honlapjának elkészítésére mind magyar mind román verzióban
(www.parajdiszallasok.hu, www.cazare-praid.com), igaz a domain-nevekben még csak Parajd
település neve szerepel. A környék legfontosabb és leglátogatottabb attrakciójában, az évi 250–
400 ezer belépést regisztráló parajdi sóbányában információs pultot nyitottak, ahol egyrészt a
tranzitvendégek (látogatók), másrészt a többnapos kezelésre itt-tartózkodók számára egész
Sóvidék turisztikai látnivalóit és szállásait ismertették.
2010 novemberében a Hargita Megyei Tanács és a Parajdi Helyi Tanács támogatásával részt
vettek Bukarestben a Románia Turisztikai Vására szakkiállításon, ami a piaccal való szorosabb
kapcsolatot, a térségi kínálatnak a hazai piacon való megjelenítését szolgálta. Ugyanez év már
a Nemzeti Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett 313-as intézkedés, a Vidéki
turisztikai tevékenységek bátorítása című pályázati kiírással való sikeres megbírkózást hozta
magával. A 48000 eurós pályázati támogatásból született meg a Sóvidék turisztikai marketingje
című projekt, amelynek kimenete immár nem csak a Parajdot, hanem az egész sóvidéki
vendégfogadó szektort képviselő www.sovidekiszallasok.hu honlap, valamint további
turisztikai információs kiadványok és vásári részvételek lettek immár nemcsak Bukarestben,
hanem a Budapesten megrendezett Utazás vásárokon is. 2011-től folyamatosan zajlik Sóvidék
összes turisztikai látnivalóinak és szállásainak a feltérképezése, sor került a szakmai
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párbeszédet nem csak helyi, hanem kistérségi és megyei szinten előmozdító turisztikai
konferenciákra, fórumokra, a Parajdtól nem messze levő Korond számára is külön honlap
(www.korond.hu) létrehozására, valamint attrakciófejlesztés terén a megyei és helyi tanácsok
támogatásával egy ökoturisztikai tanösvény kialakítására a parajdi Só-szoros természetvédelmi
területen. 2012-től a parajdi egyesület mellett, a Sóvidék egységes turisztikai lehetőségeinek
kihasználása tematikájú turisztikai megbeszélések eredményeként létrejött a Korondi
Turisztikai Egyesület, valamint a vele és a Sóvidéki Turisztikai Egyesülettel együttműködő
Korond–Parajd Természetvédelmi Gondnokság52, amely a parajdi Só-szoros, a korondi Csigadomb és újabban a Fenyőkúti-tőzegláp ökoturisztikai menedzsmentjét látja el, nemcsak
promóciót, hanem helyi látogató-menedzsmentet, szakvezetést is biztosít. A szervezetépítés
további lépcsőjeként a Sóvidéki Turisztikai Egyesület kezdeményezte, ösztönözte a Farkaslaki
Agroturisztikai Egyesület megalapítását53 (újraszervezését?).
2012 júliusában a csíkszeredai székhelyű, de országos léptékben tevékenykedő Tourist
Informator kft. kezdeményezésére, a Tusványosi Nyári Szabadegyetem keretében sorra került
szakmai kerekasztal hozta közelebb a parajdi, korondi és farkaslaki helyi turisztikai szereplőket
egy megyei-regionális informális együttműködési hálózatba, amelynek közös feladata lenne a
www.iranyszekelyfold.info, www.tourist-informator.info honlapok aktuális turisztikai
információkkal való folyamatos feltöltése és a Székelyföldi virtuális útlevél nevű
mobiltelefonos alkalmazás térségi együttműködésen alapuló továbbfejlesztése. Ezzel
párhuzamosan a Farkaslaka Helyi Tanácsa is pályázott a 313-as intézkedésre és elindult egy
önkormányzati fenntartású turisztikai információs iroda létrehozása. (A Hegyalja nevű
kistérségben Oroszhegy község is sikeresen pályázott helyi turisztikai információs iroda
létrehozására).
2012 augusztusában sikerült lezárni a Turisztikai foglalási rendszerek fejlesztése, valamint
turisztikai szolgáltatások marketingje Sóvidéken című pályázati projektet, aminek kimeneteként
a Sóvidéket ismertető turisztikai kiadvány immár 20000 példányban készült el és Parajd
községben a főúton elhelyeztek egy érintőképernyős elektronikus turisztikai információs
(touch-screen) készüléket. Ennek folytatásaként a Sóvidéki Turisztikai Egyesület átalakult
Sóvidék–Hegyalja Turisztikai Egyesületté, így Parajd, Korond és Farkaslaka mellett
megpróbálták bevonni a Hegyalja kistérség kínálatát egy nagyobb térségi kínálatba, amihez
további községekben, azaz Oroszhegyen, Fenyéden, Zetelakán és Székelyvarságon kellett
partnereket találni. A korábban Fenyéd községhez tartozó Máréfalvával már régebbi szakmai
kapcsolatok is kialakultak, de a LEADER-program keretei és a LEADER HACS-ok
akcióterületének megfelelően Máréfalva kimaradt a Sóvidék–Hegyalja együttműködésből. A
korábbi máréfalvi 313-as projekt révén azonban adott az összekapcsoltság a Hegyalja kistérség
településeivel.54
A Hegyaljával kibővült Sóvidék turisztikai szereplőinek összefogását, szakmai
együttműködéseik előmozdítását egy újabb pályázat ösztönözte, ezúttal a Sóvidék–Hegyalja
(LEADER-alapú) kistérségi társadalmi-gazdasági stratégiába ágyazott nagyobb projekt az
Integrált turizmusfejlesztés a Sóvidék-Hegyalja kistérségben című projekt révén (94800 euró).
A projekt kidolgozása, végrehajtása és eredményeinek fenntartása újabb kihívások elé állította
a kibővült egyesületet, amely a valós térségi integráció érdekében már nem csupán térségi
promócióval, hanem a hét községre kiterjedő szakmai tanácsadással, szakmai
közösségszervezéssel és apró lépésenként a desztináció-menedzsment térségi feladatainak,
többek között a komplex termékfejlesztésnek is meg kell, hogy feleljen. A lelkes fiatalokból
szerveződött egyesület mindezt csakis nagyobb (székelyföldi) keretek között zajló
együttműködések, partnerségi kapcsolatok révén lesz képes ellátni, mint amilyen informális
www.korpa.ro – a Korond–Parajd természetvédelmi területek gondnoksága honlapja
www.farkaslaka.hu – a Farkaslaki Turisztikai Egyesület honlapja
54 www.kapuinfo.ro – a Máréfalvi Turisztikai Információs Iroda honlapja
52
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kapcsolathálót például az www.iranyszekelyfold.info és a Székelyföldi virtuális útlevél
mobiltelefonos alkalmazás (mint térségi online marketingeszköz) fejlesztési projektalapú
együttműködés kínál.
A Sóvidék–Hegyalja kistérségi integrált turizmusfejlesztési projekt rövid távon
legfontosabb részeredménye a térségbeli szolgáltatóknak és attrakcióknak egy közös
kommunikációs platformba szervezése a www.sovidekiszallasok.hu honlappal. Ennek ma már
online foglalási modulja is van, hisz a projekt közbeszerzése során bevezetésre került a Destour
nevű informatikai rendszer, 55 aminek nyilván csak egyik modulja a közvetlen vagy az
egyesületen keresztüli szobafoglalás, a sok más alkalmazási lehetőség mellett. Ahhoz, hogy a
vidéki turisztikai kisvállalkozók, vendégfogadók élni tudjanak egy komplex rendszer kínálta
előnyökkel, előbb meg kell tanulniuk a saját fiókjukhoz való hozzáférést, a szobatükör-kezelést
és megfelelően kell hozzáálljanak a rendszer rájuk tartozó adatszükségletének feltöltéséhez. A
szobatükör nem megfelelő használata, a foglalások, szabad és foglalt kapacitások nem
megfelelő menedzselése panaszhelyzeteket eredményez, ami már rövid távon rontani fogja az
egyesületnek és honlapjának a piaci megítélését. A közösségi (európai uniós) támogatás a
projekt kimeneti indikátorainál hasznosul, de eredmény- és hatásindikátorainál már kevésbé. A
projekt révén létrejött tetszetős és egyre tartalmasabb honlap, a beépített interaktív térképpel
valamint a promóciós kiadványok, a Farkaslakán, Zetelakán és Székelyvarságon kihelyezett
érintőképernyős infoterminálok közvetlenül hasznosulnak, de a TDM-szoftvert (amit olykor
magával a TDM fogalmával kevernek össze) kezdetben éppúgy nem használják ki
kapacitásának megfelelően, mint, ahogyan a turisztikai potenciál-tanulmány (Horváth 2014)
megállapításai is jórészt papíron maradnak, folyamatos ráhatás nélkül nem tudva befolyásolni
a térségi szereplők attitűdjeit (a térségbeli érintettek közül kevesen olvassák el, még akkor is,
ha szakmai fórumon az is bemutatásra került).
A szervezetépítés legújabb lépcsőjeként könyvelhető el az is, hogy 2014 július 29-én
Ópusztaszeren, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Igazgatósága és a Hétvezér
Turisztikai Egyesület meghívására kárpát-medencei TDM találkozóra került sor, ahol aláírták
a Kárpát-medencei turisztikai és desztinációs együttműködési szándéknyilatkozatot. Az aláíró
felek között a Magyar TDM Szövetség és a Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet mellett számos
határon túli TDM-szerű szerveződés, köztük hét székelyföldi szereplő, így a Sóvidék–Hegyalja
Turisztikai Egyesület is szerepelt. 56 A kárpát-medencei TDM-szerveződés víziója mintegy
külső ösztönzésként hatott a székelyföldi keretek közötti szorosabb hálózatosodásra. Ennek
legújabb lépcsője a Térségi együttműködések a turizmus szervezésében című szakmai fórum,
amelyet 2014 október 15-én Csíkszeredában a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás, a
Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület és a Babes-Bolyai Tudományegyetem
Gyergyószentmiklósi Kihelyezett Tagozata szervezett meg egy újabb állomást jelentve a
székelyföldi turisztikai regionalizmus intézményesülésében (Horváth 2010, 2013).

INTEGRÁCIÓS KIHÍVÁSOK: A TDM-GONDOLAT PARAJDTÓL A SÓVIDÉK-HEGYALJÁIG
A parajdi turizmus néhány képviselőjének egyesületbe szerveződése és az ezáltal végzett
szakmai törekvések arra irányítják a figyelmet, hogy az alulról jövő kezdeményezések felülről
(magasabb térségi szintű) szakmai-civil, önkormányzati vagy állami támogatással történő
ösztönzése előkészítheti a társadalmi környezetet a szervezeti és technikai innovációk
befogadására és alkalmazására. Az EU-s pályázatok közelebb hozhatják egymáshoz egy térség
addig egymástól elszigetelten tevékenykedő vállalkozóit, civileket és önkormányzati
szereplőket (utóbbiak alatt értendőek a szintén pályázati támogatással létrehozott turisztikai
55
56

www.destour.hu – Destour Chrome Kreatív Munkák kft. Online térségi desztináció-management rendszer
www.tdmszovetseg.eu – a Magyar TDM Szövetség honlapja
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információs irodák is). A Sóvidéken és Hegyalján létrejött Sóvidék–Hegyalja Turisztikai
Egyesület, a Korond Turisztikai Egyesület, a Korond–Parajd térség Természetvédelmi
Gondnoksága, a Farkaslaki Agroturisztikai Egyesület, az Oroszhegyi Turisztikai Egyesület, a
Székelyvarsági Turisztikai Egyesület Hargita megye más térségeiben működő egyesületekkel
és turisztikai információs irodákkal együtt egy szakmai hálózatba próbálnak szerveződni,
amelynek közös felületét egyelőre egy csíkszeredai informatikai vállalkozás turisztikai
szoftvere, az Iranyszekelyfold.info fog össze virtuálisan, egy megálmodott és folyamatosan
továbbfejlesztésre váró többcsatornás értékesítési rendszer részeként. A fejlesztők szándéka
szerint a honlap célja: egész Székelyföld turisztikai desztinációit, látványosságait, szállás- és
programlehetőségeit, szolgáltatásait és eseményeit megjeleníteni, amit vagy az illetékes(nek
tűnő) szervezetek összefogásával, vagy sok, a másokéval párhuzamosan végzett és elölről
kezdett (ezáltal fölösleges) munka befektetésével lehet megvalósítani. Az egyes települési és
kistérségi szerveződések, a turisztikai információs irodák az informatikai szolgáltató (több
fórumon megfogalmazott és a honlapon is megjelenített) elképzelése szerint egy nagy közös
adatbázisba (a Tourist Informátor Felhőbe) kellene, hogy bevigyék a saját tagságuk illetve
térségük intézményeinek, szolgáltatóinak releváns információit. A szoftver fejlesztése során
több haszon, több kimenet keletkezhet: kistérségi honlapok, mint amilyen a pályázati
támogatással létrejött máréfalvi Kapuinfo.ro, a Székelyföld közös turisztikai honlapja, a
Székelyföldi virtuális útlevél mobiltelefonos applikáció, az országos hatókörű Tourist
Informator mobil alkalmazás, országos honlap (tourist-informator.info), útvonaltervező honlap
(trips-in.eu).

1. ábra: A székelyföldi TDM modellezése az iranyszekelyfold.info honlapon
Forrás: www.iranyszekelyfold.info
A turisztikai információs irodákkal és az érintőképernyőkkel való összekapcsoltság kétirányú
kommunikációt, adatbevitelt és adatlekérést is lehetővé tesz, legyen szó úticélokról,
látnivalókról, útvonaltervekről és számításokról, térképekről, a turisztikai termék előzetes
„megkóstolását” elősegítő webkamerákról és nyilvánvalóan a fogyasztási helyszíneket
működtető szolgáltatókról. Mindaz, ami a 1. ábrán látható még nem jelent TDM-rendszert,
csupán annak egy kimenetét, látható működésmódját (ld. Lengyel 2008). Ahhoz, hogy az egyes
információk desztinációs információs-rendszerbe szerveződjenek mindenekelőtt a térségi
információk becsatornázását lehetővé tevő, sok-sok személyes és intézményes kapcsolatra,
azokon keresztül zajló kommunikációra, együttműködési hajlandóságra, nyitottságra és
bizalomra van szükség. Ahhoz, hogy ne csupán szálláshelyek, vendéglátó egységek és más
szolgáltatók kerüljenek fel a virtuális térbe, hanem a makroszinten értelmezett termékek (falusi
turizmus, ökoturizmus, kulturális és vallási turizmus stb.) is, szükséges egy közös értelmezés a
desztinációba ágyazott termékekről, a desztinációmenedzsmentbe ágyazott termékfejlesztésről.
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A 2. ábra azt a logikai folyamatot hivatott érzékeltetni, ahogyan a térségi kutatások során
felismert turisztikai erőforrásokból és a közvetlenül rájuk épülő infrastrukturális és
humánerőforrás-elemekből termékképes vonzerők, majd a vonzerőkből piacképes termékek
varázsolhatóak. Ha egy térség sok és sokféle terméket (szabadidős aktivtási lehetőséget) képes
felkínálni különböző piaci célcsoportoknak, akkor van esélye a desztinációvá érésre (Ritchie–
Crouch 2003, Butler 2004, Aubert 2007, Szabó 2010, Michalkó 2012). Az integráló szerepű
szerveződések képesek lehetnek hozzájárulni a 2. ábrán érzékeltetett szálak összefűzéséhez is.
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2 .ábra: Sóvidék–Hegyalja kistérség mint turisztikai desztináció felépülése
Forrás: saját szerkesztés
A Sóvidéken és Hegyalján végzett terepbejárások, dokumentumelemzés, interjúk alapján
beazonosított termékcsírák a következők:
- a meglévő korondi ásványvizek, szovátai, parajdi sós vizek, iszapok hasznosítását szolgáló
szovátai és parajdi gyógyfürdők és korondi ivókutak, a szovátai fürdővállalat kezelései és a
parajdi sóbánya sós levegőjét felhasználó szalinoterápia révén a gyógy- és egészségturizmus és
a részben ezeket, részben mást is hasznosító üdülőturizmus.
- a Görgényi-havasok, a Sóvidéki-dombság, a vulkáni platóvidék és a Hargita-hegység
természetes, természetközeli és kultúrtájait turistautak, jelzés- és táblarendszerek, sípályák és
térképek, esetleg látogatóközpontok, tanösvények és idegenvezetők révén hasznosító
üdülőturizmus, aktív turizmus (beleértve a természetjárást, téli sportokat, kerékpáros és
lovasturizmust) és részben az ökoturizmus, ami egyebekre is támaszkodik.
- A sóvidéki és hegyalji hét község mintegy kéttucatnyi falujának itt-ott hagyományos
faluképet, építészeti és gazdálkodási örökséget, kézművességet és hagyományos foglalkozást
(korondi fazekasság és taplófeldolgozás, farkaslaki szénégetés, varsági zsindely, fenyédi,
zetelaki székelykapuk stb.), élő folklórkincset (a parajdi hesspávázástól, a sófalvi vagy
oroszhegyi népi tánctáborokig) hasznosító rendezvények, jelzőtáblák, tájházak és helyi
idegenvezetők az autentikus falusi turizmust, a kulturális turizmust, a tájban élő ember
megtapasztalható, megélhető mítoszával együtt, pedig, akár az ökoturizmust is szolgálhatják.
- a történelmi-kulturális örökséghez sorolt emlékhelyek, régészeti objektumok (várhelyek,
várromok), műemléktemplomok, híres emberek emlékhelyei vagy csupán elbeszélt
emlékezetük (Tamási Áron Farkaslakán, Nyírő József Székelyvarságon, Áprily Lajos Parajdon
stb.) stb. főleg az idegenvezetői interpretációk és a turisztikai kiadványok, az emlékházak és
kisebb múzeumok, jelzőtáblák iránymutatásai alapján hasznosulnak és állnak össze a kulturális
turizmus jórészt körutazásokban megnyilvánuló termékévé.
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- a különböző felekezetek templomai kiegészülve a különböző szentek kultuszának tárgyi
emlékeivel és főleg a Mária-út jelzésrendszere, kiadványai és honlapja révén alakulnak
fokozatosan a vallási turizmus termékévé.
A 2. ábra tanulsága szerint mindezen termékek térségi egymás melletti létezése teheti
turisztikai célterületté – a szervezési oldalon bekövetkező integrációt követően, pedig
idegenforgalmi fogadóterületté is a hét község együtteseként Sóvidék–Hegyalját, ami nagyobb
területi szintek (Hargita megye, Székelyföld, Erdély, Románia, Kárpát-medence, Kelet-KözépEurópa) kínálatába beépülve, egyre messzebbről nézve egyre kevésbé látszik, egyre kevésbé
tűnik önmagában desztinációnak. A térség termékstruktúrája és meghatározó imázselemei a
kiválasztott célpiacok megszólításának képességétől függenek, amelyhez képest másodlagos
kérdés, hogy van-e vagy nincs saját foglalási rendszer. Sokkal fontosabb az, hogy saját
termékfejlesztés, saját célpiackiválasztás történjen, aminek következményeivel (nemcsak a
vendégéjszaka-szám növekedésével) az érintettek lehessenek elégedettek.
ÖSSZEGZÉS
Röviden áttekintve azt a sokszereplős és több területi szinten zajló folyamatot, amit a TDMgondolatnak, mint turizmusirányítási szervezeti innováció térbeli terjedésének nevezhetünk,
megállapíthatjuk, hogy az európai uniós és állami forrásokból finanszírozott, de szakmai-civil
szerveződések által menedzselt turisztikai marketingkommunikációs projektek akkor
hasznosulhatnak hatékonyabban, ha a támogatások nem csupán a promóciós eszköztár egy-egy
elemének finanszírozására irányulnak, hanem valamilyen szervezetépítési, azaz a térségi
szereplők intenzívebb belső kommunikációját, szakmai fejlődését, és a térség minél
sokoldalúbb megismerését is szolgálják. Szükség van térségi és szervezetközi integrációra,
szükség van termék- és fogyasztócentrikus gondolkodásmódra és szükség van a közös szakmai
terminológia letisztult és egymással megosztott használatára.

3. ábra: A Sóvidék–Hegyalja Turisztikai Egyesület új honlapja
Forrás: www.sovidekiszallasok.hu
Összegzésként, kihangsúlyozandó, hogy a desztinációs marketingtervekben,
szakkönyvekben szereplő „termékek” (Aubert 2007, Michalkó 2010) a szolgáltatóknak és a
TDM-szerű szervezeteknek a fogyasztók felé irányuló kommunikációjában vagy a látnivalókba
vagy a programokba csomagolva jelennek meg (aktív turizmus kifejezés használata helyett pl.
„túrázási, kirándulási lehetőségek”, amelyeket az egyéb információk (pl. szálláshelyek) mellett
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élményígéret-centrikusan kell megfogalmazni, akár úgy, ahogyan a Sóvidék–Hegyalja
Turisztikai Egyesület is tette, némi szakértői tanácsadói ráhatások eredményeképpen. (3. ábra)
További integrációs és szervezetfejlesztési kihívás a Sóvidék marosszéki (maros megyei)
részét képező Szováta kínálatának hozzákapcsolása az udvarhelyszéki (Hargita megye egy
részére fókuszáló) közös kínálathoz, meghaladva a pályázatvezéreltség, az egy konkrét projekt
erejéig létrejövő mesterséges területi entitás kötöttségeit. Szováta bevonása a sóvidéki és
székelyföldi kínálatfejlesztésbe, közös promócióba és szervezetépítésbe „projekten kívül”, azaz
más (alapvetően nemcsak pénzügyi, hanem emberi-kommunikációs) erőforrások
mozgósításával, de közös koordinációval lehetséges. Ha pedig távlatosan egy működőképes
sóvidéki TDM-szervezet létrehozása és fenntartható működtetése közös céllá tehető, akkor
igencsak szüksége lesz a 20 ezer vendégéjszakát regisztráló Parajdnak a 2013-ban 315 ezer
vendégéjszakát regisztráló Szovátára. Az is kézenfekvő, hogy a szovátai 67 hivatalosan
nyilvántartott fogadóegység 3500 férőhelyes kapacitásának jobb kihasználásához nem
elégséges az erőteljes szezonális függőséget jelentő medve-tavi strand kínálata. A parajdi 57
egység 835 férőhelye és a korondi 9 egység 214 férőhelye is hatékonyabban piacra vihető egy
térségi, sóvidéki vagy akár sóvidék-hegyaljai, de még inkább egy átfogó székelyföldi kínálatba
integráltan.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Jelen közlemény összeállításának szemléleti alapozásában nagy segítségemre voltak a Magyar
TDM Szövetség elnökségi tagjai, Semsei Sándor, Somossy Eszter, Horkay Nándor, Szalóky
Jenő és Magyarics Gábor, a Sóvidék–Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke, Moldován László
valamint a Tourist Informator kft. ügyvezetője, Gassner Wolfgang. Ezúton is köszönöm nekik
azt, hogy megosztották velem gondolataikat, tapasztalataikat.
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Horváth-Szabó Kata57 – Kiss Klaudia – Fehér Katalin – Jakab Gergely – Szalai Zoltán
NITROGÉNFORGALOM-VIZSGÁLATOK RÉTI TALAJON58

BEVEZETÉS
A talajok anyagforgalmának vizsgálata sok tudományterület érdeklődésére tarthat
számot. Ahogyan a talajt is több szféra alkotja, hozza létre, úgy a benne zajló folyamatok is
több irányból közelíthetőek meg a résztvevő talajalkotók (és az ezekkel foglalkozó
tudományterületek szerint) (Huang et al. 2005). Három fő szempontból szokták vizsgálni a talaj
anyagforgalmát: biológiai (mikroszervezetek, növények szerepe), geológiai (szilárd fázis
ásványos összetétele) és hidrológiai (különböző anyagok szállítódása vertikálisan és
horizontálisan) szempontból. A talaj egységként való vizsgálata meglehetősen ritka, és mivel
csak valódi terepen megvalósítható, az eredmények a rengeteg figyelembe veendő tényező
miatt kevéssé általánosíthatók. Ezért elterjedtek az ún. batch-scale kísérletek, pl. amikor
valamilyen növényfaj talajra gyakorolt hatását vizsgálják laboratóriumi, szigorúan ellenőrzött,
vagy szabályozott körülmények között (pl. Farsang et al. 2007; Fu et al. 2002). Sok hasznos
információ birtokába jutott így a tudomány, de ezek jelentősége egy valódi életközösségben
kérdéses, pontosan a sok, laborban kizárt, ám a terepen meglévő és működő hatás miatt.
2010 óta folyó kutatásunk egy valódi élőhelyen folyik, fő célunk pedig az, hogy a
növényzet talajra gyakorolt rövid távú (napszakos, évszakos) hatásait felmérjük. Ennek kapcsán
a talajoldatban különféle makroelemek, makroelem-családok koncentrációit, és ezek
változásait is mérjük (Szalai et al. 2011). Nemrég kezdtünk el komolyabban foglalkozni az
egyik ilyen családdal, amely a nitrogénformák csoportja. A nitrogén jelentősége a földi
anyagforgalomban közismert, a talaj pedig az a szféra, ahol a nitrogén természetes úton belép
ebbe az anyagforgalomba a nitrogénkötő baktériumok révén (Kopáček et al. 2013). A nem
természetes bejuttatás (a műtrágyázás) a 20. század elején-közepén kezdődött, miután a HaberBosch reakció kidolgozása és elterjedése lehetővé tette a meglehetősen inert N2 gáz levegőből
történő megkötését a vegyipar számára (Erisman et al. 2008). Az 1. ábrán látható, hogy a
nitrogén milyen főbb folyamatokon keresztül és mely szervetlen formákba alakul át a
mikroszervezetek működése révén a talajban.

1.

ábra: A szervetlen nitrogénciklus legfontosabb folyamatai a talajban
(www.waterworld.com - William Atkinson ábrája alapján)
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Kutatásunkban a nitrogénformák kapcsán arra kerestük a választ, hogy mely formákban
jelennek meg a vizsgált területen, milyen összefüggések mutathatók ki a növényzet és a
megjelenési formák, valamint a talajjellemzők alakulása és az átalakulási reakciók között.
KUTATÁSUNK
Mintaterületünk Ceglédbercel határában, a Gerje-főcsatorna közelében levő mocsárréten
található. Ez a térség a Duna-Tisza-közi homokhát északi pereme, az alapkőzet ennek
megfelelően homok. A 2. ábrán látható a mintaterület helyszínrajza, rajta az M1, M2, M3 és
M4 elnevezésű mintavételi pontok, illetve különböző árnyalattal jelölve az eltérő növényzeti
foltok. Ezek a vízhatás gyors erősödése (M1-M4 irányban) miatt igen sűrűn követik egymást,
határvonaluk éles, és jól jellemezhetőek egy-két uralkodó növényfajjal, amelyek sorrendben a
következők: M1 – fehér tippan (Agrostis stolonifera); M2 – sásos (Carex riparia, Carex
melanostachya); M3, M4 – nádas (Phragmites australis). A pontok talaja homokon kialakult
típusos réti talaj, amely a víz hatására fokozatosan alakul át, és az M3 és M4 pontban már
láptalajként írható le.

2.

ábra: A mintaterület helyszínrajza

2010 óta folynak kampányszerű terepi méréseink, általában minden év július elején. A
mérések három fő paramétercsoportra irányulnak: 1. talaj Eh és pH; 2. talajoldat makroelemkoncentrációi (a nitrogénhez kapcsolódóan mások mellett: NO3-, NO2-, NH4+, oldott szerves
nitrogén - DON); 3. felszíni mikroklíma. A talajoldat-mintavételhez a pontokban fúrt kutakat
létesítettünk, és a kampányok során állandó időközönként (2-3-4 óránként) vettünk mintát,
majd ezeket tartósítás után laboratóriumban mértük meg UV-VIS fotometriás módszerrel (NO3, NO2-, NH4+), illetve TOC-analizátorral (DON). A kutatás kezdetén történt meg a talaj szilárd
fázisának furatmintából történő behatóbb vizsgálata, valamint a pontok felvételének alapjául
szolgáló növényzeti felmérés is. Miután megkaptuk az eredményeket, adatelemző
módszerekkel kerestünk kapcsolatokat a különböző paraméter-csoportok között.

EREDMÉNYEK ÉS TÁRGYALÁSUK
Mivel a kutatás csak nemrég kezdett a nitrogénformákra fókuszálni, első eredményeinket
tudtuk bemutatni a szélesebb nyilvánosságnak, és itt is ezeket a – sokkal inkább további kutatási
irányokként tekinthető – főbb pontokat szeretnénk röviden összefoglalni.
A szilárd fázis nitrogéntartalma
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A 3. ábrán látható az M2 pont talajának teljes szén (TC) és teljes nitrogén (TN) tartalma
a mélység függvényében. A széntartalom a mélységgel csökken, egyértelműen a
humusztartalom csökkenése miatt. A nitrogéntartalom ehhez képest pontosan fordítva
jelentkezik: a mélységgel nő a jelenléte, elér egy maximumot, majd tovább haladva szinte
eltűnik a mintákból. Várakozásaink szerint a nitrogéntartalomnak a szénhez hasonlóan a
humuszfrakcióhoz kapcsolódva kellett volna változnia, ám nem ez figyelhető meg. Minden
pontban hasonlóan alakultak a görbék, azzal a különbséggel, hogy a maximális értékek minden
pontnál a talajvízszint vonalában jelentkeznek. Ebben a mélységben található a
vízszintingadozás hatására amorf oxidált vasásványokban (Fe3+) feldúsuló réteg (Thompson et
al. 2006). Az ásványok nagy fajlagos felülete nagyban elősegíti az egyéb makroelemek
adszorpcióját, így feltételezésünk szerint a nitrogén mélybe vándorlása után a vashoz kötődve
jelent meg a szilárd fázisban. Ezt támasztja alá, hogy a maximumok elérése után eltűnik a
nitrogén a szilárd fázisból, hiszen a talajvízszint alatti anaerob rétegekben a vas oldott formában
van jelen (Fe2+). A feltételezés igazolásához a vastartalom mérése és az eredmények
összevetése szükséges.
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3.

ábra: A szén és nitrogén megjelenése a szilárd fázisban a mélység függvényében
(M2 pont, 2012. szeptember)

Az oldott fázis nitrogéntartalma
Az oldott fázis összetételének vizsgálatához elsőként a talajkörnyezetet szükséges
felmérni. Legfontosabb paraméterek a redoxpotenciál (Eh) és a pH. Utóbbi szempontjából
mintaterületünk talaja meglehetősen kiegyenlített, semleges kémhatású, nagyon enyhe
ingadozásokkal. A pontok között sem találtunk nagy különbségeket. A redoxpotenciál
ugyanakkor igen markáns, főleg évszakos ingadozást mutat, ami azért érdekes, mert így
semmilyen kapcsolatot nem tudtunk felfedezni a pH és redoxpotenciál között, holott a kémiai
összefüggés létezik (Filep és Füleky 1999)
A 4. ábrán a nyári kampányok során mért redoxpotenciál-tartományok láthatók a 4
pontban. Az első évben a legnagyobb értékeket az M2 pontban mértük, ami érdekes, hiszen ez
a pont a vízhatás gradiense mentén felvett transzektben a két végpont (M1 és M3) között
helyezkedik el, átmenetet képez (M4 később lett felvéve). Feltételezésünk szerint az eltérő
növényzettípusok okozzák az Eh ilyen nagymértékű módosulását.
A második évtől a szárazabb időszak miatt a talaj vízzel való telítettsége megszűnt, így a
redoxpotenciál minden pontban (a nádas mélyebb részen felvett M4 kivételével) +400 mV fölé
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került. Ez a szint oxigén jelenlétét feltételezi (Husson 2013). A következő években kezdett el
lassan visszatérni a rendszer a kiinduló állapotba.
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ábra: A redoxpotenciál változása a mintavételi pontokban (2010-2013)

4.

M1

M2

10

10

1

c (mg N/kg)

c (mg N/kg)

2013

-100

-300

NO3
0,1

NO2
NH4

0,01

1
NO3
0,1

NO2
NH4

0,01
0,001

0,001
2010

2011

2010

2012

M3

2011

2012

M4

10

10

1

1

c (mg N/kg)

c (mg N/kg)

2012

M4

Eh (mV)

Eh (mV)

M3

2011

NO3
0,1

NO2
NH4

0,01
0,001

NO3
0,1

NO2
NH4

0,01
0,001

2010

5.

2011

2012

2010

2011

ábra: Különböző nitrogénformák aránya az egyes pontokban
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Az oldott szervetlen nitrogén három fő megjelenési formája (redukciós sorrendben) a
nitrát (NO3-; oxidációs szám: +5), nitrit (NO2-; oxidációs szám: +3) és az ammónium (NH4+;
oxidációs szám: -3). A redukált közegben tehát ennek megfelelően ammónium formájában
várható a jelenléte. Az 5. ábrán a három makroelem egy pontban, adott év nyarán mért
koncentráció-értékeinek mediánját ábrázoltuk logaritmikus skálán. Látható, hogy valóban az
ammónium az uralkodó forma. A nitrát is kimutatható, koncentrációja egy nagyságrenddel
kisebb. A nitrit a kimutatási határ közelében, újabb egy nagyságrenddel kisebb koncentrációban
van jelen, ami nem meglepő tekintve, hogy igen reakcióképes, átmeneti formáról van szó. A
redoxpotenciál változásai, és különösen a száraz időszak miatti oxidatív állapot tükröződik az
ammónium koncentrációján, amely 2011-ben (2010-hez képest) markánsan lecsökkent. 2012ben megfigyelhető a nitrát és nitrit koncentrációjának növekedése is, ám a durván
nagyságrendnyi különbség végig megmaradt a különböző formák között.
Együttes előfordulásuk jelzi, hogy a talajkörnyezet igen összetett rendszer, a rendkívül
különböző redoxkörnyezetet igénylő folyamatok egyszerre vannak jelen és működnek a talaj
mikrorégióiban. Arányukon csak kismértékben tudott változtatni a markáns redoxpotenciálváltozás is, pl. az M1, M3 pontban.
Egy tanulságos eset
A talajoldat hirtelen nitrogén-vesztését tudtuk megfigyelni 2010-ben, egy mintavételezési
hiba kapcsán. A mérést végzők óvatlanul letaposták a növényzetet a mintavételi pont körül.
Mivel éppen nedvesebb időszak volt, a letaposott növényzet beleragadt a sárba és nem tudott
felegyenesedni. A mérés ekkor 2 db 36 órás szakaszból állt, és a második szakaszban a taposás
miatt igen érdekes jelenségeket tapasztaltunk. (6. ábra) Az M2 pontban (sásos) változott a
legmarkánsabban a redoxpotenciál: több mint 400 mV-ot csökkent a két mérési szakasz között,
azaz kevesebb, mint 1 nap alatt. Azt, hogy a változást a növényzet letaposása okozta,
alátámasztja a talajhőmérséklet alakulása, amely az első mérési szakaszban viszonylag állandó
volt, a második szakaszra viszont jelentősen ingadozóvá vált, mert megszűnt a növényzet
szigetelő hatása. Az erősen reduktív viszonyok kialakulása a sások gyökérlevegőztetésével függ
össze. Ez gyakorlatilag megállt, miután a teljes levélzet a víz alá került, és így nem tudott
oxigént felvenni a növény, majd azt lejuttatni a gyökérzónába (Visser et al. 2000).
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ábra: Redoxpotenciál és talajhőmérséklet alakulása az M2 pontban (2010. 07. 05-09.)

A jelenség oldott nitrogénformákra gyakorolt hatását a 7. ábrán láthatjuk, ismét
logaritmikus skálán. A szerves nitrogén (DON) koncentrációja lényegében nem változott. A
szervetlen formák aránya viszont jelentősen átrendeződött. Az ammónium és nitrát
koncentrációja is egy nagyságrendet csökkent, míg a nitrité észrevehetően megnőtt. A
redoxpotenciál erőteljes csökkenése megmagyarázza a nitrátkoncentráció csökkenését: a
denitrifikáció folyamata indult meg (1. ábra), melynek során több lépcsőben redukálódik a nitrát
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dinitrogén-oxiddá (N2O), majd nitrogéngázzá (N2). A nitritkoncentráció növekedése is ennek a
folyamatnak tudható be, hiszen a nitrát közvetlenül nitritté alakul, azonban gyorsabban, mint
amilyen gyorsan a nitrit tovább alakulna a folyamatokból nyerhető energia különbsége miatt (a
mikroszervezetek ez alapján preferálják a nitrátot, mint elektrondonort) (Rivett et al. 2008).
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ábra: Nitrogénformák koncentrációjának alakulása a taposás után (2010. 07. 05-09.)

Az ammónium koncentráció erőteljes csökkenése azonban más folyamat jelenlétére is
utal. Az erőteljesen reduktív környezet alapján feltételezésünk szerint ez az ún. anammox
(anaerob ammónium oxidáció) reakció lehet (1. ábra), amely során az ammónium nitrittel
összekapcsolódva nitrogéngázzá (N2) alakul. A reakció létrejöttének kedvez a
nitritkoncentráció növekedése is. Talajban eddig nem nagyon történtek vizsgálatok ezen
folyamat gyakoriságára, jelentőségére nézve, hiszen magát a reakciót és a benne részt vevő
baktériumfajokat csupán a ’90-es években írták le. (Mulder et al. 1995) Tengeri és édesvízi
környezetben azonban legalább 50%-osra becsülik a nitrogéngáz-termelésben való részvételét,
így feltételezhető, hogy más oxigénhiányos, vizes környezetben is működik. (Yang et al. 2012).
A feltételezés igazolásának egyik lehetséges módja lenne a talajlevegőzés során eltávozó gázok
analízise.
ÖSSZEGZÉS
A kutatás során eddig a következő megállapításokat tettük:
-

-

A talaj szilárd fázisában a nitrogén mennyisége a mélységgel növekszik a talajvízszintig, ez
után igen gyorsan válik szinte nem mérhetővé.
Az oldott fázisban a szervetlen formák közül – a redoxpotenciál alapján vártnak megfelelően –
az ammónium az uralkodó, kb 90%-os aránnyal. Második leggyakoribb a nitrát, a harmadik a
nitrit.
A rendszer érzékeny a redoxpotenciál-változásokra, ugyanakkor lassú (évszakos, éves), de
jelentős változás hatására is csupán kissé változik a szervetlen formák aránya.
A növényzet kiiktatása azonban gyors és markáns változásokat okoz mind a redoxpotenciál
szintjében, mind a talajoldat összetételében.
Feltételezéseink:

-

A szilárd fázis amorf vasoxid-ásványain kötődik meg a nitrogén.
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-

A növényzet erőteljesen szabályozza a talaj anyagcseréjét nem csak a közvetlen
gyökérkörnyezetben. Amikor ez a hatás kiiktatódik, az egyéb folyamatok (mikrobiális, esetleg
abiotikus) nyernek teret.
További terveink között szerepel a fenti feltételezések igazolása a már meglévő adatok
feldolgozásával, illetve új mérések bevezetésével. Ezek közül a legfontosabbak:

-

A szilárd fázis vastartalmának meghatározása és összevetése a nitrogéntartalommal.
Az oldott szerves nitrogén szerepének meghatározása.
Kapcsolat keresése a talaj nitrogén- és széntartalma között mind az oldott, mind a szilárd fázis
tekintetében.
A növényzet regulátor szerepének kísérleti igazolása.
Optimális talajgáz-mintavételi módszer kidolgozása és bevezetése.
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Illés Sándor59
A CIRKULÁCIÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS EGY MAGYAR ESETE

BEVEZETÉS
Az 1990-es évek végén újabb nemzetközi migrációs politikai irányváltás kezdődött el
kontinensünkön. Ennek általánosan elfogadott jelszava a „szabályozott nyitottság” lett, mely a
szelekciós mechanizmusok érvényesítésének az igényét is előre jelezte. Az alapvonásaiban
restriktív jellegű nemzetközi vándorlási politikáktól való fokozatos eltávolodás következett be.
Az enyhülés kezdeti fázisa után jelenleg a pro-migrációs politikák kibontakozása zajlik az
Európai Unióban. A tanulmány célkitűzése, hogy európai léptékben operáló, alkalmazott
jellegű, hatékony és haszonelvű nemzetközi migrációs politikai stratégiákat villantson fel,
különös tekintettel a magasan képzettek és a tudományos kutatók cirkulációjának elősegítése
érdekében.
A globális hatókörű nemzetközi szervezetek eredetileg sem voltak a restrikció
támogatói. A regionális integrációk közül egyedül az Európai Közösségnek volt nemzetközi
migrációs politikája, mely a keleti blokk összeomlása után vegytisztán visszafogóvá vált az
egyes országok irányvonalának eredőjeként. Az újkori népvándorlás elmaradása, a restriktív
politika rendkívüli költségessége, megítélhetetlen hatékonysága, továbbá a migránsokban rejlő
teljesítmények ki nem aknázása oda vezettek, hogy értelmetlenné vált távol tartani a nemzetközi
migránsokat a nemzetállamoktól. A kibontakozó enyhülési fázisnak fokozatai vannak
(lesznek). A fokozatok nem csak idő vagy térkategóriákkal írhatók le, hanem a preferálni kívánt
jellegzetes migráns csoportokkal. A gazdaságilag aktívak közül először a magasan képzettekért
indultak meg az új évezred első munkaerő-toborzó kampányai.
Nemzetközi migrációs politikai kutatások új hulláma indult meg az 1990-es évek
közepétől az európai országokban. Ezt az Európai Uniós szintű migrációs politikák
kidolgozásának felismerése követte az új évezredben. Már az új migrációs éra kezdetén kiemelt
figyelem irányult a tudományos kutatók és a magasan képzettek beáramlásának elősegítésére
direktívák formájában (Illés és Lukács, 2007). A kidolgozott eszközrendszer azonban nem
szolgálta hatékonyan a kitűzött célt, nevezetesen az Európai Unió globális
versenyképességének javulását. A napi problémák menedzselése elvonta a legkülönbözőbb
típusú erőforrásokat a stratégiai építkezéstől. Napjaink európai szintű migrációs politikájában
a szcenáriókra épülő jövőorientáltság hiánya tapasztalható. Ez egyaránt akadályozza a
nemzetközi migrációs és cirkulációs politikák kidolgozását. A kutatás tervezett folytatásának
újdonsága lesz, hogy európai léptékben dolgoz ki nemzetközi migrációs politikai stratégiákat
az ún. ötödik szabadságjog, tehát a tudás és technológia szabad cirkulációja elősegítésének
érdekében (Berta et al. 2012; Gellérné és Ács, 2012).
A magasan képzettek migrációja nem a klasszikus értelemben vett tömegfolyamat. Ez
esetben nem a mennyiség, hanem a minőség játssza a főszerepet. A magasan képzettek
migrációja esetében is jelentkezik a migráció multiplikatív hatása. Azonban ez nem hosszú távú
demográfiai hatásként realizálódik, hanem a fogadó országokbeli azonnali vagy rövidtávú,
alap- vagy alkalmazott tudományi teljesítménytöbbletként (értéktöbbletként).
CIRKULÁCIÓ – KÖRKÖRÖS VERSUS CIRKULÁRIS MIGRÁCIÓ
A vándorlások és a vándorlók számának különbsége általános módszertani probléma.
Egy bizonyos időszak viszonylatában (például egy év) egy személy a vándorló akár többször is
Illés Sándor: Aktív Társadalom Alapítvány
E-mail: dr.illes.sandor@gmail.com
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vándorolhat a megfigyelési területek között (Rédei és Kincses, 2008). Tehát a vándorlók és a
vándorlások száma nem egyenlő, hiszen az utóbbi többnyire nagyobb. Minél kisebb a
vonatkoztatási időszak, és nagyobb az elvándorlás és az odavándorlás területe, annál kisebb a
két szám közötti differencia. Rendszerint nincs nagy különbség a két mennyiség között,
azonban összekeverésük és helytelen használatuk félreértéseket szülhet. Ezen gondolatmenetet
folytatva eljutunk az egyén többes vándorlásai problémaköréhez, mely gyakran rendszerszerű
jellegzetességeket mutat, hiszen nem egy hanem legalább kettő vagy annál több áramlás
kapcsolódik össze. A legegyszerűbb vándorlási rendszer minimum kételemű. Leghétköznapibb
példaként a visszavándorlásokat említjük meg, amibe szükségszerűen beleértendő a
visszavándorlást megelőző odavándorlás is. Ha a visszavándorlás nem csak egy alkalommal
történik meg, hanem többször is, és esetleg még időbeli jellegzetességei is vannak, akkor
szezonális vándorlásokról beszélünk. Gazdasági motivációk esetén ebben a perspektívában a
távolsági ingázások fogalmához kerülünk közel (Nemes Nagy, 1998), a kikapcsolódást célzó
élményszerző mozgások esetén pedig a turizmushoz (Williams et al. 2004; Michalkó és Rátz,
2008). Feltehető, sőt már egyre valószínűbb az is, hogy három vagy annál több földrajzi helyet
kötnek össze az egyén rendszeres vagy rendszertelen mozgásai. Ez esetben viszont már egy új
fogalom bevezetését kell javasolnunk, a cirkulációt. A cirkuláció tehát az egyének többes
mozgásainak a rendszerét írja le és a többes szónak ugyanakkora jelentősége van, mint magának
a mozgásnak.
A hagyományos migrációértelmezés lényege, hogy a migrációt egyszeri eseményként
fogták fel, ami viszonylag ritkán történik meg az egyén életútjában, tehát valamiféle
rendkívüliséggel bír. A migrációs folyamatok egyre gyakoribbá válása és összekapcsolódása
(egymástól nem független volta) már a XIX. században sem kerülte el a tudósok figyelmét.
Lásd Ravenstein egyes törvényszerűségeit, majd a fentebb már említett visszavándorlást (return
migration) és a XX. század közepétől a láncmigráció (serial migration, repetead migration)
fogalmát (Ossman, 2004; Hall, 2005).
A magyarországi belső vándorlások mérése esetén a kettős lakcím bejelentési
rendszerből adódó ideiglenes lakóhely fogalma már a hagyományos migrációfogalom korai
erodálódásának kézzelfogható jele volt, hiszen hivatalosan két lakcíme lehetett egy egyénnek
és a kettő között mindenféle adminisztratív aktus nélkül szabadon költözhetett évente akár
többször is. Tehát több mozgás kapcsolódhatott össze az egyén vándorlási életútjában, akár
szezonális migrációs rendszerek is kialakulhattak, ahol a lényeget nem csak a többes mozgás
jelentette, hanem a mozgások időbeli rendje. Mindezt a maga teljességében a belföldi
vándormozgalmi statisztika nem ragadhatta meg, csak a folyamat kezdetéről és befejeződéséről
volt tudomása.
A kommunikációs és közlekedési technológia robbanásszerű fejlődésével, az országhatárok
elválasztó funkciójának mérséklődésével és a határok átjárhatóságának fokozódásával a többes
vándorlások a nemzetközi színtéren is megjelentek. Fogalmi bizonytalanság állt elő, hogyan is
nevezzék az új jelenségeket:
szezonális vándorlás (seasonal migration)
transznacionális vándorlás (transnational migration)
ingázó vándorlás (pendulum migration)
nemzetközi utazás (international vacation)
cirkuláció (circulation)
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Migráció
O

3.
H

T

1.
Visszavándorlás

O

1.
Cirkuláció
O

H

H

H

O

…

T

H

H

T

3.

1 bevándorlás migráció, visszatérő migráció, vagy
Tovább vándorlás.

2.
T

Cirkuláció:
2 bevándorlás
3 bevándorlás
4 bevándorlás

2.
O

H

O

T

2.

T

T

2.
O

H

O

1.
O
H
T
Tovább vándorlás

4 eset
16 eset
64 eset

T
n (n=2.,3.,….) bevándorlások

Általánosan:

2

2*(n-1)

1. ábra: A nemzetközi léptékű cirkuláció lehetséges formái, Magyarország, mint fogadó
ország esetén (magyar nyelvű verzió)
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1 immigration means: migration, return
migration, repeated (serial) migration.

Migration
1
O
H

3 immigration
For instance: 3

T

Return migration
1
O
H
T
Repeated (serial) migrations
O 1
H
T
Circulation (2 immigration 4 cases)
O

H

H

O

… +14 cases

T

H

T

3

Circulation:
2 immigration
3 immigration
4 immigration

T

T

H

O

2

2

H

O

T

2
O

16 cases

4 potential cases
16 potential cases
64 potential cases

n (n=1,2,3,….) immigration

In general sense: 2 2*(n-1)

2
O

H

T

H: Hungary; O=Origin country; T: Third country

2. ábra: A nemzetközi léptékű cirkuláció lehetséges formái, Magyarország, mint fogadó
ország esetén (angol nyelvű verzió)
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A globalizáció korában a többes mozgások egyre gyakoribbá válásával párhuzamosan
egyéb többes jelenségek is felütötték a fejüket, nevezetesen:
többes lakóhely (McHugh et al.1995; Klinthäll, 2006)
többes állampolgárság (Bloemraad, 2004; Faist et al. 2004; Töttős, 2013)
többes ingatlantulajdonlás, ingatlanbirtoklás (Hall and Müller, 2004)
többes állás (munkahely) (Kaufmann et al. 2004)
többes identitás (Tannenbaum, 2007; Papp, 2008)
többes lojalitás (Waldinger, 2008)
többes társas kötelék (családi, házastársi, élettársi, baráti) (Hondagneu-Sotelo and Avila, 1997;
Hagan et al. 2008 ; Popov, 2010)
többes tudás (Williams and Baláž, 2008)
A felsorolás nem kimerítő, hiszen tovább folytathatnánk a sort. Ebben a listában csak azok
az újonnan felbukkanó jelenségek szerepelnek, melyek kapcsolatba hozhatók a többes
mozgásokkal. Alapkutatási kérdésként merülhet fel, hogy mik a jelenségek egymáshoz
viszonyított relációi? Mi minek az oka? Mi minek az okozata? Esetleg egyszerűen csak
koincidenciákról van szó, melyet valamiféle mélyben rejlő közös okok generálnak?
KUTATÓK (MAGASAN KÉPZETTEK) MIGRÁCIÓJA ÉS MAGYARORSZÁG
A német tudományos centrumok perifériájához tartozó magyar tudományosság
képviselőinek még a XIX. század végén XX. század elején is tipikus életútja volt a fiatalkori
kinti ismeretszerzés utáni hazatérés és az itthoni pozíciók tudományos pályájuk végéig történő
betöltése (Lévai, 2000). A középkorú és idősödő tudósgenerációkat nem jellemezte további
nemzetközi migráció. Kivételnek a „magyar jelenség” fogalommal jellemzett tudóscsoport
tekinthető, akik a XX. század első felében a többségében német tudományos centrumokba
történt első kivándorlást követően nem tértek vissza Magyarországra, hanem középkorú
tudósokként továbbvándoroltak az angolszász tudományosság új súlypontjává váló Egyesült
Államokba (Palló, 2004). A centrum-periféria viszonyrendszerben alapvető változásnak az volt
tekinthető, hogy a centrumok vonzóereje nem csak a fiatalkorúak ideiglenes beszippantására,
hanem az összes életkori csoport végleges ott tartására is kiterjedt.
A fejletlen és a fejlett országok nemzetközi migrációs viszonyrendszerében a „brain
drain”, vagyis hagyományos értelemben az agyak elszívása, a XX. század második felétől fogva
slágertéma a tudományban és az élet más szféráiban is (OECD, 2002. 2008; World Bank, 2006).
Az agyelszívás során a vándorlási folyamatot egyirányúnak fogták fel, mely visszaút nélküli.
A szegény országokból a gazdagok felé vezet. „A brain draint úgy lehet meghatározni, mint az
országok közötti tudományos kapcsolatok nem természetes formáját, amelyet a fejlett
országokba irányuló egyirányú migrációs hullám jellemez. Közvetlen kiváltó oka a fogadó
ország azon törekvése, hogy a lehető leggyorsabban és legolcsóbban szerezzen értéktermelő
intellektuális tőkét.” Az 1960-as évekből származó UNESCO meghatározást Tamási (1999
190.) idézi. A kelet-európai rendszerváltások kapcsán került utoljára reflektorfénybe a magasan
képzettek elvándorlása az 1990-es évek első felében (Anveiler et al. 1993; Tamás, 1993;
Tarnóczy és Tóth, 1995; Tarnóczy, 1996; Palló, 1998). Felmerült annak a lehetősége, hogy
jelentős mennyiségű kvalifikált munkaerő vándorol ki a térségből, pótolhatatlan veszteséget
hagyva maga után a küldő oldalon. Érdekes módon, a potenciális befogadó nyugat-európai
államok sem serkentették (sőt egyes országok kifejezetten fékezték) a folyamat kibontakozását,
a felsőfokú végzettségűek munkaerő-piaci szegmensének felborulásától tartva.
Magyarországon a professzionális kutatói körök mellett az akadémiai berkekben is
folyamatosan nyomon követték e veszélyforrás alakulását. Az 1990-es évek végén már ki
lehetett mondani, hogy nem a rendszerváltást követő időszak volt a magyar tudományt sújtó
legintenzívebb eláramlási időszak 1956 után, hanem az 1980-as évtized tekinthető annak
(Tamás, 1999). Adminisztratív adatforrások híján csak becsülni lehetett a Magyarországról
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kivándorolt magasan kvalifikált értelmiségiek nagyságrendjét. Tóth Pál Péter (1999) szerint ez
a mennyiség tízezer fő körül lehetett a kilencvenes évtizedben, ami valószínűleg inkább felső
becslési határként fogadható el. Ezt támasztja alá, hogy 991 fő határon túli regisztrált
köztestületi tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának 2004-ben, mely sokaságba a
szomszédos országok magukat magyarnak valló kutatói is beletartoztak (Kövér, 2004). A
Magyar Tudományos Akadémia a kutatók tömeges és végleges kiáramlásának megelőzését
tekintette fő céljának ebben az időben (Vizi et al. 1991). E restriktív megközelítés árnyalásaként
elismerték, hogy az ideiglenes jellegű kutatói emigráció önmagában véve pozitív jelenségként
értékelendő, hiszen a vándorlás a tudomány művelésének velejárója (Kiss, 1992). Az időszakos
külföldi munkavégzést egyaránt hasznosnak tartották az egyén és az ország szempontjából. A
kinn tartózkodókkal való viszonyban a folyamatos kapcsolattartás és a hazatérés
előmozdítására helyezték a hangsúlyt (Berényi, 1998).
Figyelemre méltó, hogy gondolati szinten már az 1990-es évtized elején felmerült a
tudósok Magyarországra áramoltatása elősegítésének igénye (Vizi et al. 1991 735.), mely a
visszafogó és visszacsábító megközelítésmódokkal párhuzamosan, már a pro-migrációs
politika mellett érvelt. Ez az elképzelés azonban akkoriban visszhang nélkül maradt és nem vált
a kormányzati szintű migrációs politikai megfontolások és a napi gyakorlat részévé. Nem is
válhatott, hiszen a nemzetközi migrációs politikákban először az 1990-es évek eleji migrációs
hullámokat kezelni próbáló tűzoltómunka, majd az évtized második felében az európai
integrálódás minél gyorsabb véghezvitele kötötte le az energiákat. Az új évezredben akadémiai
körökben ismét felmerült a külföldön dolgozó, tehetséges fiatal magyar tudósok
hazahozatalának igénye (Tamási, 2002). Talán azért, hogy a politika számára is emészthető
legyen a gondolat (Csermely, et al. 2002) konkrét javaslattal álltak elő. A kísérletes
tudományszakokat művelő visszacsábítandó magyar kutatók számára egy inkubátorház
felállítását javasolták. Ötletüket részletesen kifejtették, hiszen meghatározták a szóba jöhető
kutatók körét, a bekerülés és a bennmaradás feltételeit, az irányítás, finanszírozás, ellenőrzés
feltételeit, valamint még a szóba jöhető telephelyekre is javaslatot tettek. Az eredeti javaslatban
szereplő tudásgyár egyértelműen a Magyarországról elvándoroltak vissza hozatalát szolgálta
volna. Pedig az érintettek köre sokkal szélesebb is lehetne. Nem csak a magyar állampolgárok
visszavándorlását, hanem a magyarul beszélő tudósok idevándorlását is szolgálhatta volna az
inkubátorház. Ezzel a kiterjesztéssel a migrációs politikai szempontból eredetileg reaktív
javaslat aktív elemekkel gazdagodhatott volna.
Vizi és társai (1991) fentebb már említett korai felvetésére (a tudósok Magyarországra
áramoltatásának elősegítése) nem reagált a szakmai közélet. Tizenhárom évnek kellett ahhoz
eltelni, hogy az egyébként kristálytiszta gondolat újból publikációba kerüljön. Viszt (2004) a
kutatók nemzetközi mobilitásával foglalkozó tanulmánya végén már a külföldi kutatók
magyarországi fogadásának előnyeit ecseteli és a beáramlás jövőbeli mértékét kívánja
prognosztizálni. A külföldi kutatók fogadásának indokául a helyettesítési hatás kialakulását
jelöli meg. A gazdasági és tudományos szempontból fejlett országokba vándorló magyar
kutatók helyére a kevésbé fejlett országokból származó kutatók jönnek/jönnének. Aszimmetria
érvényesül/érvényesülne a kutatók korösszetételében. A megkérdezettek véleménye szerint
fiatal korösszetételű tudóspalánták helyettesítenék a kiutazó magyarországiakat. E mögött a
vélemény mögött az a hallgatólagos feltételezés húzódhat meg a középkorúak és idősebb
magyar kutatók részéről, hogy számukra egyértelműen kedvezőbb a külföldi konkurenciát a
hazai fiatalokkal versenyeztetni, miközben ők külföldön gyarapíthatják tudományos
produktumukat. Nem szabad megfeledkezni az bevándorló kutatók érdekeiről és további
terveiről sem. Közel sem biztos, hogy a hazánknál valamivel fejletlenebb országokból érkezők
számára Magyarország jelenti a végcélt. Itteni munkájuk után egyrészt haza is térhetnek,
másrészt harmadik országba is távozhatnak. Ez utóbbi lehetőség bekövetkezése esetén
Magyarországnak tranzit szerep jutna a kutatói láncmigrációban, az ország egyfajta ugródeszka
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lehetne a harmadik államokbeli kutatók számára, hogy bejussanak az Európai Unió munkaerőpiacára.
KUTATÓK (MAGASAN KÉPZETTEK) CIRKULÁCIÓJA ÉS MAGYARORSZÁG
A kutatók cirkulációja két értelmezési keretbe is helyezhető. Elsőként értelmezhető úgy
is a kutatói cirkuláció, mint a gondolatok áramlásának egyfajta többször ismétlődő hordozója,
közvetítő mechanizmusa. Másrészt migrációs keretbe is helyezhető, amikor a kutatók többes,
visszatérő vándorlásait értjük rajta, mely mozgáselemek összekapcsolódásából, különböző
bonyolultságú vándorlási rendszerek alakulnak ki. Jelen dolgozatban ezen utóbbi megközelítést
alkalmazzuk.
A kutatói életforma (életpálya) szükségszerű eleme a vándorlás, hiszen a mobilitás
szükséges feltétele a tudományos fejlődésnek és az egyéni karriereknek. E nélkül nem „jegyzik”
a kutatót tudományos szinteken. Természettudományban az a norma, az elvárás, hogy valaki a
posztgraduális és a poszt-doktorális kutatásait különböző helyeken (laborokban) végezze. A
mobilitási ciklust a középkori diákok migrációjához hasonlítható, akik külföldre távoztak
tanulni, ezután esetleg még tovább vándoroltak, de végül többségük hazatért (Lévai, 2000).
Elsősorban természettudományos szakterületeken (biológia, informatika) már a
közelmúltban is kutatóhiányt érzékeltek Magyarországon (Illés és Gellérné, 2007). Ez a
hiányhelyzet az új évezred első évtizedének végére kiegészült az élettudományokat képviselő
kutatóorvosokkal (Kis et al. 2011). A szegényes kutatási feltételek (kevés gyűjtő- és
szakkönyvtár, folyamatos lemaradás a számítástechnikai eszközparkban, a klinikák
alulfinanszírozottsága), továbbá a nemzetközi összehasonlításban versenyképtelen magyar
munkabérek és nem utolsó sorban a magyar nyelv miatt nem vagyunk vonzó európai célpont
(bár ezen utóbbi tényező szerepe egyértelműen halványul az angol nyelv általános ismerete és
használata következtében.
A fenti okfejtést elfogadva nem valószínűsíthető, hogy a harmadik államokbeli kutatók
kiszorító hatást gyakorolnának az ekvivalens magyar munkaerőre. Nem zárható ki hogy nagy
valószínűséggel csak ritkán, egyedi esetekben mégis elő fog fordulni. Sokkal inkább kiegészítő
hatást gyakorol(hat)nak a harmadik országokból származó kutatók. Helyettesíthetik az
ideiglenesen külföldön tartózkodó magyar kutatókat és oktatókat vagy pótolják a hazatérni nem
tudókat (nem szándékozókat) és a magyarországi képzésbeli hiányokat. Kell-e
Magyarországnak kizárólagosan igényt tartania a harmadik államokbeli kutatókra. A válasz
egyértelműen nem, hiszen a kétlakiság (többlakiság), életformáját vagy esetleg az új divatú
transznacionalista globális nomád gyakorlatot követve – többes státussal rendelkezhetnek. Ez
azt jelenti, hogy a magyar munkahelyük mellett egy vagy akár több külföldi helyen is egészvagy részmunkaidős állást töltenek be a harmadik országokbeli kutatók (esetleg
vendégprofesszorként vagy vendégoktatóként) és éves szezonalitással vagy a munkájuk szabta
időrendben cirkulálnak az országok. Elősegíthetné a harmadik államokbeli kutatók
Magyarországra jövetelét, ha létezne nálunk egy a szakmai mobilitásuk szempontjából
mintaadó személy, vagy egyének csoportja (esetleg diaszpóra). Ez akár lehet magyar is, de
szerencsésebb volna, ha harmadik országbeli lenne. A kitaposott út jelensége náluk is szerepet
játszhat térbeli mobilitási döntéseik meghozatalakor. A kutatók egyénileg vagy kiscsoportos
formában is mozoghatnak A nemzetközi példák és a hazai gyakorlat az egyéni mozgások
dominanciájára mutat rá. Ez nem véletlen, hiszen a pályázati és egyéb finanszírozási rendszerek
elsősorban a két szélsőséget, tehát az egyéneket és az intézményeket támogatják. A köztes
kutatócsoportokat ritkán (Illés és Gellérné, 2007).
Az egyéni mobilitás nem légüres térben történik. Sokszor követik az egykori főnökeiket,
váltják az éppen hazatérő társukat, tehát egyfajta migrációs láncok vagy egyéb vándorlási
rendszerek részét képezhetik az egyének. Kiscsoportok, esetleg komplett kutatócsoportok
mozgása ritka. Ez akkor fordulhat elő, ha egy intézményben valamilyen oknál fogva
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felszámolnak egy kutatási területet (taszító erők dominanciája) és akkor a menekülő vezető a
komplett személyzetet is magával viheti, ha fogadóra talál.
ÖSSZEFOGLALÁS
Az egyéni döntésen alapuló, világméretekben növekvő mértékű migráció megatrenddé
vált. A vándorlás eseménye egyre gyakoribbá vált az egyén életében. Ugyanakkor, a szokásos
lakóhely koncepciója az Egyesült Nemzetek Szervezete migrációértelmezésének egyik
alapvetése. A migrációt egyszeri eseményként fogják fel, ami viszonylag ritkán fordul elő az
egyén életútjában. A mozgást követően a vándor véglegesen letelepszik (szokásos lakóhelyét
megváltoztatta újabb szokásos lakóhelyre). Ezzel a migráció-értelmezéssel egyre kevésbé lehet
megragadni, leírni, elemezni a globalizáció korának egyre szövevényesebbé váló vándorlási
rendszereit. Az egyén többes vándorlásai során nem egy, hanem legalább kettő vagy annál több
áramlás kapcsolódik össze.
A legegyszerűbb vándorlási rendszer minimum kételemű. Leghétköznapibb példaként
a visszavándorlásokat említjük meg, amibe szükségszerűen beleértendő a visszavándorlást
megelőző odavándorlás is. Ha a visszavándorlás nem csak egy alkalommal történik meg, hanem
többször is, továbbá az ismétlődő folyamat még időbeli jellegzetességgel is bír, akkor például
szezonális vándorlásról beszélhetünk. Gazdasági motivációk esetén ebben a perspektívában a
távolsági ingázások fogalmához kerülünk közel, a kikapcsolódást célzó élményszerző
mozgások esetén pedig a turizmushoz. A nemzetközi vándorlás kontextusában értelmezett
cirkulációnak az általános definíciója a következő lehet. A cirkuláció olyan legalább három
összekapcsolódó áramláselemből álló térbeli mobilitási rendszer, melyben az egyének többes,
visszatérő mozgásai zajlanak.
Az Európai Unióba bevándorló vagy az Európai Unió és a világ más gazdasági
akciócentrumai között cirkuláló magasan képzetteket és tudományos kutatókat úgy kell
értelmezni, mint akik a saját emberi erőforrásaikat (humán tőkéjüket) a fogadó területen fektetik
be. Ezáltal a felnevelési, oktatási és gyakran a szakmai tapasztalatszerzés költségeit is
megspórolja a fogadó terület. A munka világába való integrálódásukkal nettó adó- és
járulékfizetők lesznek és az elöregedő Európai Unió idős állampolgárai érdekében áramlanak
befizetéseik. Mivel egészségesebbek és magasabb foglalkozási státusúak, mint a fogadó vagy
küldő népesség átlaga, ezért nem jelentenek többletterhet az egészségbiztosítási alapok és a
szociális rendszerek számára sem. A cirkulációnak, mint a globális világra egyre inkább
jellemző transznacionális mozgásforma, előtérbe helyezése paradigmaváltást jelent az európai
migrációs politikákban. Nem csak a magasan képzettek és tudományos kutatók egyszeri
bebocsátását vagy a visszacsábítását szükséges előtérbe helyezni, hanem a fogadó területre való
többszöri visszatérést az aktív életút folyamán. Ezért koncentráltunk a cirkulációra, és nem a
magyar kutatók végleges hazacsábítására vagy a harmadik országbeli kutatók végleges
Magyarországra édesgetésére.
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Jéger Gábor
KÖZLEKEDÉS(FEJLESZTÉS) KITÉRSÉGEKBEN

BEVEZETÉS
Magyarországot az Európai Unió (EU) területi beosztásának megfelelően a NUTS60 2-es
szinten 7 régióra osztották. Ezek közül az Észak-alföldi és az Észak-magyarországi régiók a
legelmaradottabbak, a legszegényebbek (ec.europa.eu/eurostat). E két régió közül az utóbbiból
választottam ki három kistérséget 61 , amelyeknek a közlekedési viszonyait, azok jelenét és
jövőbeni lehetőségeit mutatom be. Egyúttal megoldási javaslatokat is teszek az adott
kistérségek közösségi közlekedésének javítására.
A 2014 elejéig alkalmazott kistérségi felosztás több átalakítás eredményeképpen 2003-ban
jött létre (Varga I. 2005). A kistérségek alkotják a területfejlesztés legalacsonyabb szintjét
(Századvég 2009). Ez az európai meghatározás szerint a LAU 62 1-es szint
(ec.europa.eu/eurostat).
A három kiválasztott kistérség az Észak-magyarországi régió három különböző
megyéjében helyezkedik el. Nógrád megyéből a rétsági, Heves megyéből a füzesabonyi, míg
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből a szikszói kistérséget vizsgálom meg. A kiválasztásnál
szempont volt, hogy lehetőleg különböző adottságú, eltérő földrajzi környezetben, különböző
helyi és helyzeti energiákkal rendelkezzenek a térségek.
A három közigazgatási egység közül a rétsági Balassagyarmat és Budapest viszonylagos
közelségében helyezkedik el. A füzesabonyin keresztül halad az egyik legforgalmasabb
gyorsforgalmi utunk, az M3-as autópálya, valamint a 80-as számú Budapest – Miskolc –
Sátoraljaújhely vasúti fővonal, ezeknek is köszönhetően fontos közlekedési csomópontok
vannak a vizsgált területen. A szikszói kistérség déli része Miskolchoz közel található, ezt a
területet keresztülszeli a 3-as számú főút, valamint a 90-es számú Miskolc – Hidasnémeti
vasútvonal is. A kistérség északi része ettől sokkal kedvezőtlenebb helyzetben húzódik meg a
Cserehát dombjai között.
MÓDSZEREK
Az infrastruktúrán belül számtalan tényezőt vizsgálható, ezek közül emelem ki a
közlekedést, amely az egyik legfontosabb. A közlekedési infrastruktúra megléte ugyanis a
legfontosabb alap-infrastrukturális elem (Buday-Sántha A. 2007) minden területfejlesztési
szinten.
A közlekedési infrastruktúra vizsgálata kiterjed a közút és a vasút vizsgálatára is. Az közút
esetében felmérem, hogy milyen típusú/rangú út van jelen, hány települést érint, mekkora
azoknak a településeknek és lakosságnak az aránya amelyet közvetlenül vagy közvetve
bekapcsol az országos úthálózatba. Ezen felül vizsgálat tárgyát képezi az is, hogy az ezeken
közlekedő autóbuszjáratok milyen elérhetőséget biztosítanak a kistérségek települései és a
kistérség központja, illetve a megyeszékhely között. Ugyanezen tényezők felmérése a cél a
vasúti közlekedést tekintve is.
Bemutatom a három kistérség közlekedési helyzetét, kiemelve a nehézségeiket, illetve a
jövőbeni lehetőségeket. Fontosnak tartom, hogy a három kistérségben tapasztalható

60 Nomenclature of Territorial Units for Statistics

A kistérségek 2014. február 25.-tel megszűntek, azonban cikkhez felhasználok korábbi kutatási eredményeket is, amelyek kistérségekre vonatkoztak. Jelenleg a LAU1es szintet a járások képviselik Magyarországon.
62 Local Authority Unit
61
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különbségek kiváltó okai példaként szolgáljanak és akár a konkrét kistérségek, akár az ország
más területeinek szempontjából alkalmazható és használtható lehetőségeket fogalmazzak meg.
A közlekedési infrastruktúra állapota és az elérhetőség fontos szempont nem csak az
emberek mozgásában és a termékek áramlásában, hanem a terület- és településfejlesztésben is.
A közlekedésfejlesztéssel új kapcsolatok is létrejöhetnek, de akár már meglévőket is fel lehet
javítani (Szabó L. 2010), ezáltal kedvezőbb helyzetbe kerülhet egy adott település vagy
kistérség (járás). A három kistérséget egyaránt érintő, közúti és vasúti közlekedés vizsgálata
során mindkét közlekedési ágat tovább lehet bontani, ezt meg is teszem. A vasúti közlekedés
tekintetében a fő- és mellékvonalakra, míg a közút esetében a gyorsforgalmi utakra (autópálya,
autóút), valamint főutakra (első- és másodrendű utak). Megvizsgálom a kiépítettséget az adott
kistérségben. Azt, hogy hány települést érintenek a két közlekedési ág különböző szintjei,
illetve alkalmazva egy korábbi modellt (Nagy B. 2005) a közúti közlekedést ez alapján
pontozom, míg a vasúti közlekedést egy hasonló elv alapján általam felállított mátrix és
pontrendszer alapján értékelem.
Nagy B. 2005 által készített, összesen 5 útkategóriát elkülönítő közúti pontrendszert vettem
alapul a saját besorolás elkészítésekor. A szerző rendszeréből az első négyet vettem át, mivel
az ötödik, a „gyalogút, sétány” csoport nem játszik szerepet a közúti közlekedésben. A
felhasznált kategóriák;
1.
2.
3.
4.

Gyorsforgalmi út (autópálya, autóút)
Főút (első- és másodrendű hazai főutak)
Gyűjtőút (három vagy több számjegyű közutak)
Helyi út (önkormányzati fenntartású, helyi jelentőségű utak)

Mint az első ábrán is jól látszik, nem vizsgáltam olyan helyzetet, amikor egy adott út, csak
keresztül megy a településeken. Ennek oka, hogy az úthálózatnak, csak akkor van haszna, ha
keresztez egy másik utat, ezáltal egyfajta csomópontot alakít ki. Például hiába van egy
térségben autópálya, ha nincs lehajtó építve. E mátrix alapján, melyet az első ábra mutat,
minden település besorolható és indexálható. Minden esetben a legmagasabb adható indexet
vettem figyelembe egy adott település esetében. Így például Füzesabony, ahol települési utak,
főutak és gyorsforgalmi út is keresztezik egymást, a legmagasabb 7-es index értéket adtam.

1. ábra: Az úthálózat mátrixa, a különböző szintek indexével
(saját szerkesztés Nagy B. 2005 alapján)
Az így kapott települési indexeket összeadva, elosztva a kistérség településeinek számával
kaphatunk egy átlag értéket, amely általánosságban jellemzi a kistérség közúti infrastrukturális
ellátottságát. Nagyban pontosítja azonban az eredményt, ha csak az első két kategória által jelölt
csomópontokat vizsgáljuk, valamint a kistérség településeinek ezektől való távolságát. Ily
módon a távolsággal súlyozott pontértékeket kapunk, amely az előzőhöz hasonló módon
jellemzi a kistérség fő- és gyorsforgalmi utakkal való ellátottságát.
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Az egyes települések mátrix alapján kiszámított értékét a fő közlekedési utaktól (autópálya,
autóút, első- és másodrendű utak) való távolságukkal elosztva, az így kapott értékeket adom
össze. Majd osztva a kistérség településeinek számával kialakul egy árnyaltabb kép a kistérség
közlekedéséről.
Hasonló módon készíthető el az indexálás a vasúti hálózatra is. Itt azonban nem állt
rendelkezésemre olyan alapmátrix, mint a közútnál. Szabó L. 2010-ben publikált írásában
ugyan felosztja három szintre a vasutat (A, B és C szintek). Ennél pontosabb eredményt kapunk,
ha a forgalom jellege szerint osztjuk fel a vasútvonalakat. Korábban erre is volt példa, Bese J.
1974-ben az alábbi felosztást használta a hazai vasútvonalakra;
1.
2.
3.
4.

Nemzetközi fővonalak
Belföldi fővonalak
Mellékvonalak
Keskeny-nyomközű vonalak

E beosztás minimális átalakítással alkalmazható napjainkban is. A legfeltűnőbb, hogy a
látott négy csoport helyett már csak háromra van szükség, ugyanis a keskeny-nyomközű
vasutak szinte teljesen eltűntek a hazai közforgalomból. A legpontosabban az adott vonalon
közlekedő vonatok jellege szerint lehet csoportosítani a hazai vasúti vonalakat. Ez alapján
háromféle csoportot lehet felállítani;
1.
2.
3.

Nemzetközi jelentőségű vonal (IC, EC, EN forgalommal)
Országos jelentőségű vonal (gyors- és sebesvonati forgalommal)
Helyi (regionális) jelentőségű vonal (csak személyvonati forgalom)

A vasút esetében azonban nem csak a csomópontok kapnak egy indexet, hanem maguk a
vonalak is, hiszen a legtöbb hazai településen „csak” keresztülfutnak a vasútvonalak (2. ábra).
Ezek nem úgynevezett elágazó állomások, amelyek hasonlóan működnek az autópályák
csomópontjaihoz. Itt csak megállóhelyek, állomások63 találhatóak, amelyek azonban a lakosság
szempontjából a legfontosabbak.

2. ábra: A vasúthálózat mátrixa, a különböző szintek indexével
(saját szerkesztés)
A vasútvonalaknál természetesen nem csak azt kell figyelembe venni, hogy egy adott
településen keresztül fut-e, hanem azt is, hogy az adott vonalon közlekedő vonatok megállnake, illetve milyen vonatok állnak meg. Így például Nagyút állomáson hiába haladnak keresztül
nemzetközi vonatok is, azok nem állnak meg, így az elérhető legmagasabb szintet országos
63

A megállóhelyek nem alkalmasak több vonat fogadására, keresztezésére, az állomásokon ellenben több vágány található, mint a
nyílt vonalakon, így ott egyszerre több vonat is tartózkodhat.
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jelentőségű vonalként kell értelmezni, ez alapján pedig a mátrix alapján 2 pont adható a
településnek. A második ábrán látható mátrix szerint nem csak olyan állomások indexálhatóak,
amelyeken két vonal fut össze, hanem gyakorlatilag végtelen számú vonal esetében is működik.
Ha három vagy több vonal találkozik egy településen, akkor a mátrix elve alapján a különböző
vonalak értéke adódik össze. Ezek alapján lehet kiszámolni például a füzesabonyi állomás index
értékét, amely 7 pont lesz (Budapest-Miskolc vonal 4 pont, Füzesabony-Eger vonal 2 pont,
Füzesabony-Debrecen vonal 1 pont).
A vasúti közlekedésre adott értékeket is súlyozhatjuk, azonban más módon, mint a közutas
értékeket. Tekintve, hogy a vasúti mátrixban nem kap helyet minden település, így a súlyozott
értéket úgy számolom ki, hogy az adott településhez legközelebb eső vasútállomástól milyen
messze van a község. Itt is a távolsággal osztom el az állomások pontértékét és így alakul ki a
közútihoz hasonló pontszám, amely remélhetőleg pontosabban jellemzi majd a kistérségek
vasúti infrastrukturális ellátottságát.
PÓLUS –VIDÉK KAPCSOLAT
A pólus – vidék kapcsolat a térszerkezeti kutatások egyik fontos iránya (Szabó P. 2008).
Akár globális, akár regionális méretekben nézzük, a centrum – periféria viszonyra jellemző,
hogy egy vagy több mutató esetében jelentős különbségek vannak a centrumnak és a
perifériának nevezett területek között. Ez az eltérés lehet társadalmi, tudományos-technikai
vagy gazdasági is (Tóth J. 2002). Munkám során a kistérségeken belüli viszonyokat illetve a
kistérségek esetleges centrum vagy periféria szerepét vizsgálom meg.
A hazai pólusokat vizsgálva megállapítható, hogy országos szinten nézve Magyarország
monocentrikus ország (Csomós Gy. – Kulcsár B. 2009). Budapest jelentősége sokkal nagyobb,
mint a sorban utána következő városoké (Debrecen, Szeged, Miskolc), ezért az országos
jelentőségű funkciók mind a fővárosba összpontosulnak. Régiónkat vizsgálva is megfigyelhető
Miskolc jelentős súlya, azonban a többi megyeszékhely és Borsod nagyobb települései (Ózd,
Kazincbarcika) minimálisan ugyan, de ellensúlyozzák ezt (Csomós Gy. – Kulcsár B. 2009).
Az érintett három kistérség közül kettő, a rétsági és a szikszói is olyan területek, amelyek
területén a centrum – periféria viszony nem csak a társadalmi és gazdasági változásoknak
köszönhetően fejlődött, alakult, hanem a trianoni határok is módosították ezt. Rétság és
környezete ugyan napjainkban is Balassagyarmat vonzáskörzetébe tartozik, azonban ez utóbbi
város a trianoni határmódosításokkal sokat vesztett korábbi jelentőségéből. A szikszói kistérség
esetében az egykori igazi pólus települést, Kassát vágta el a trianoni határ, amelyhez a kistérség
északi része földrajzilag is közelebb van, mint a jelenlegi megyeszékhelyhez, Miskolchoz
(Hardi T. 2008).
A kialakuló új pólus – vidék kapcsolatok az ország belseje felé orientálódtak, így Szikszó
és térsége Miskolc felé, Rétságra és környezetére, pedig már Budapest közelsége is jelentős
hatással van (Hardi T. 2008). Az egyetlen, a vizsgált három terület közül, a füzesabonyi
kistérség, ahol megmaradtak a korábbi hierarchikus viszonyok. Ez a város ugyanis már a 18.
században is Eger vonzáskörzetéhez tartozott (Fényes E. 1851).
A kistérségi központok közül Füzesabony közlekedési csomópont a vasút megépítése óta,
a másik két település körzeti központ, majd járási székhely volt, elsősorban mezőgazdasági
termeléssel (Vármegyei monográfiák).
Napjainkban a legutóbbi csoportosítás (Beluszky P. 1999) három különböző típusba osztja
a településeinket;




Füzesabony – központi szerepkörű (vasutasváros)
Rétság – városiasodó település (hanyatló tradicionális kisközpont)
Szikszó – agglomerációs település (lakófunkciójú város)
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A KISTÉRSÉGEK KÖZELEDÉSE
E fejezetben alkalmazva a bevezetőben bemutatott indexálási rendszert jellemzem a
kistérségek közlekedési infrastruktúrával való ellátottságát és a környező nagyvárosokból való
megközelíthetőségüket. Azoknak a városoknak az elérhetőségét vizsgálom, amelyek
tömegközlekedéssel közvetlenül elérhetőek. Ugyanis ezek azok a városok, amelyek hatással
lehetnek a gazdasági – társadalmi viszonyokra.
3.1. A szikszói kistérség közlekedése
A szikszói kistérség hazánk egyik legelmaradottabb térségében az Észak-magyarországi
régió, északkeleti részén található. Területe észak-déli irányba elnyújtott, települései a Hernád
folyó mentén illetve a Vadász-patak vízgyűjtő területén helyezkednek el. A térség északi része
a Cserehát dombjai között megbúvó völgyekben fekszik.
A fő közlekedési utak is az említett vízfolyásokhoz kapcsolódnak. Ennek köszönhetően
közlekedési szempontból a kistérség 23 települése közül mindössze kettőnek a helyzete
tekinthető jónak. Ez a két település Szikszó és Aszaló. A 3-as számú főútvonal és a 90-es számú
Hidasnémeti - Miskolc vasúti fővonal is keresztül halad e két településen. Aszalón megállóhely,
Szikszón állomás és megállóhely is található. Az ország közlekedési hálózatába így csak a
kistérség déli része tud bekapcsolódni, hiszen az említett főúton és vasútvonalon kívül
semmilyen más gyorsforgalmi, egy- vagy kétszámjegyű út nem érinti az itt található
településeket. Ezen felül hátrány, hogy ez a közlekedési folyosó is szinte csak tranzitforgalmat
bonyolít le, ezzel sem segítve a kistérség fejlődését. Sőt elsősorban a folyamatos
kamionforgalom jelentős környezeti terhet ró a 3-as főút által érintett településekre.
A szikszói kistérséghez 23 település tartozik, amelyek közül mindössze egy város, a
központ; Szikszó. A térségbe három zsákfalu található, a Hernád menti Szentistvánbaksa,
valamint a Cserehátban Nyésta és Gagybátor.
A zsákfalvakra jellemző zártság nem jelenik meg problémaként a kistérség autóbusz
közlekedését vizsgálva. Nincsen olyan település, amely közvetlenül ne lehetne megközelíthető
Szikszóról, vagy a megyeszékhelyről, Miskolcról. A hatályos volán menetrend szerint
(www.menetrendek.hu) a zsákfalvak is átszállás nélkül elérhetőek. Napjában minimum négy
közvetlen járat érinti Szentistvánbaksát, Nyéstát pedig három. A legrosszabb ellátottsága
Gagybátornak van, ahová mindössze egy közvetlen járat indul Miskolcról, azonban a tőle
mindössze két kilométerre lévő Gagyvendégibe is indul naponta három járat.
A tömegközlekedés másik fontos résztvevője a vasút, amelynek mindössze három
településen van megállóhelye és/vagy állomása. Ezek közül a legjelentősebb Szikszó, ahol nem
csak a személyvonatok állnak meg, hanem a napi két pár Inter City is, amelyek a korábbi Abaúj
vármegye székhelye Kassa és a főváros Budapest között közlekednek.
A fővárost ugyan mindössze két közvetlen járat kapcsolja a kistérség központjához,
azonban a régió legnagyobb városával, a megyeszékhellyel már napi 13 pár vonat köti össze,
ami a reggeli és a délutáni csúcsidőben 1 órás követést, napközben pedig 2 óránkénti
vonatközlekedést jelent. Ahhoz ez azonban nem elég, hogy a közlekedési igényeket kielégítse.
A napi 29 autóbuszjárat, ami a központ, Szikszó és a megyeszékhely között közlekedik nagyban
javítja a kistérség déli részének közlekedési helyzetét.
Minél mélyebbre hatolunk a Cserehát dombjai közé annál kevesebb lehetőség adódik a
tömegközlekedést igénybe venni és akár Miskolcra, akár csak Szikszóra eljutni. Minél
északabbra jutunk a Vadász-patak vízgyűjtő területén annál keskenyebb, rosszabb minőségű az
úthálózat is.
A korábban ismertetett pontrendszert alkalmazva, meghatározható a kistérség átlagos
közlekedési indexe, mind a vasúti, mind a közúti közlekedést tekintve. Az itt futó egyetlen
főútvonal a 3-as számú. A kistérségre eső szakasza, amely mindössze Szikszót és Aszalót köti
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be közvetlenül az országos úthálózatba, valamint Halmaj az a település, amelyen keresztül
halad a 3-as út. Ezen településeken kívül Gagyvendégi, Homrogd és Nagykinizs azok a
települések, ahol gyűjtőutak találkoznak egymással, ami 3-3 pont, a kistérség többi 18
településén a gyűjtőutakat csak a települések belső úthálózatai keresztezik, így ezen települések
közúthálózati értéke a mátrix szerint 2 pont. Ez a kistérség egészére 55 pont, ami a 23
településre elosztva mindössze 2,39 pontot jelent. Ez a bemutatott mátrix alapján alig magasabb
érték, mint amit azok a települések kapnak, amelyeken a három vagy több számjegyű utak
haladnak keresztül.
Pontosabb képet kapunk akkor, ha a települések pontértékét súlyozzuk a hozzájuk
legközelebb eső főúttól mért távolságukkal. Az így kapott érték mindössze 15,95 pont, ami
településenként, már csak 0,69 pont (1. táblázat).
Ez a szám egy relatív érték, amelynek akkor lesz igazán jelentése, amikor a másik két
kistérségre is elvégeztem a számítást. Az mindenesetre látszik, a korábban bemutatott mátrixot
figyelembe véve, hogy egy nagyon kedvezőtlen közlekedési helyzetű térségről van szó.
A közúti közlekedéshez hasonlóan elkészítettem a pontrendszert a vasúti közlekedésre,
illetve infrastruktúrára is. Ebben a kistérség 23 települése közül mindössze 3 kaphat pontot,
ugyanis mint láthattuk ennyit érint a Miskolc – Hidasnémeti vasúti fővonal. E három település
közül Aszaló és Halmaj 1-1 pontot ér a mátrixom szerint, mivel itt csak a személyvonatok állnak
meg. Szikszó pedig 5 pontot, mert a „Nagyállomáson” az Inter Cityk is megállnak, míg SzikszóVásártér megállóhelyen csak a személyvonatok. A kistérség pontértéke így összesen 7. Ez a 23
településre mindössze 0,3 pontot jelent. Érdemesebb azonban a súlyozott értékeket figyelembe
venni és az ott eredményként kapott 10,21-gyel számolni, amely alapján valamivel jobb 0,44
pontot ér el a kistérség (1.táblázat). Az érték alacsonysága jelzi, hogy nagy lemaradása van a
vizsgált területnek a vasúti közlekedésben.
1. táblázat: A szikszói kistérség közlekedési pontértékei a mátrixok alapján és ezek
távolsággal súlyozott értékei (saját szerkesztés)
Köz Távolsá Súlyozot Vasúti
Vasúttól Súlyozot
úti
ga
t közúti
mátrix
való
t vasúti
mátr főúttól
érték
értéke64
távolság
érték
ix
(km)
(km)
érték
e
Abaújlak
2
26
0,08
0
4
26
0,15
Abaújszolno
2
23
0,09
0
4
23
0,17
k
Alsóvadász
2
5
0,40
0
4
5
0,80
Aszaló
4
1
4,00
1
1
1
1,00
Felsődobsza
2
14
0,14
0
1
14
0,07
Felsővadász
2
20
0,10
0
4
20
0,20
Gadna
2
25
0,08
0
4
25
0,16
Gagybátor
2
31
0,06
0
4
31
0,13
Gagyvendégi
3
28
0,11
0
4
28
0,14
Halmaj
4
1
4,00
1
1
1
1,00
Hernádkércs
2
6
0,33
0
1
6
0,17
Homrogd
3
9
0,33
0
4
9
0,44
Kázsmárk
2
8
0,25
0
1
8
0,13
Kiskinizs
2
4
0,50
0
1
4
0,25
64

A második oszlopban a legközelebbi vasúti megállóhely értéke szerepel
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Kupa
Léh
Monaj
Nagykinizs
Nyésta
Rásonysápbe
rencs
Selyeb
Szentistvánb
aksa
Szikszó
Összesen:

2
2
2
3
2
2

16
12
13
7
21
14

0,13
0,17
0,15
0,43
0,10
0,14

0
0
0
0
0
0

4
1
4
1
4
1

16
12
13
7
21
14

0,25
0,08
0,31
0,14
0,19
0,07

2
2

18
8

0,11
0,25

0
0

4
1

18
8

0,22
0,13

4
55

1
-

4,00
15,95

5
7

4
62

1
-

4,00
10,21

3.2. A füzesabonyi kistérség közlekedése
A füzesabonyi kistérség az Észak-magyarországi régió déli részén helyezkedik el. Heves
megye dél-keleti felén, azonban északi része a megye közepéig nyúlik. A három vizsgált
kistérség közül, közlekedési szempontból ez a legfrekventáltabb terület. A térségen keresztül
fut az M3-as autópálya, a 3-as számú főút, valamint a 80-as számú Budapest – Miskolc –
Sátoraljaújhely vasúti fővonal is. Ez utóbbi hazánk egyik legforgalmasabb vasútvonala.
Füzesabonynál van az egyik végpontja a 33-as másodrendű főközlekedési útnak, amely
Debrecenig húzódik. Ebből az útból Dormándnál ágazik ki a Jászberényen és Nagykátán
keresztül Budapestig futó 31-es főútvonal. Így tehát egy autópálya, három főútvonal, egy vasúti
fővonal és három alacsonyabb rangú vonal is található itt.
Így a kistérség 19 településéből 17-ot érint legalább egy infrastrukturális elem a fentiek
közül. A legrosszabb helyzetben Verpelét és Tarnaszentmária vannak, azonban ez a két
település sincs 15 kilométernél távolabb a 3-as főúttól.
A legjobb helyzetben azonban azok a települések vannak, amelyek közel fekszenek a
vasúthoz és az autópályához is. Ezek közül is kiemelkedik Füzesabony, amely a kistérség,
egyben a megye legjelentősebb közlekedési csomópontja. Itt a közúthálózat mellett, az országos
vasúthálózat is elágazik, Eger illetve Debrecen felé, amely jelentősen növeli a település értékét.
Ezzel a terület legnagyobb közúti és vasúti csomópontja. Nem csak a gyors és a
személyvonatok, hanem a nemzetközi forgalomban közlekedő Inter Cityk is megállnak a
városban.
A képzeletbeli dobogó második helyén lévő terület a Kál – Kápolna – Kompolt alkotta
„agglomeráció”, amely az M3-as autópályától a 3-as számú főútig terjed. A kál-kápolnai
vasútállomás is vasúti csomópont, azonban a Budapest – Miskolc fővonalból kiágazó
mellékvonalak közül, csak Kisköre – Kisújszállás irányába van forgalom, a Recsk –
Bátonyterenye vonalon jelenleg üzemszünet van.
Összesen 12 olyan település van, amely kihasználhatná a vasút adta lehetőségeket, ennyi
települést érint ugyanis a vasúthálózat. Ezek közül azonban mindössze 8 olyan van, amely
rendelkezik jelenleg is napi személyforgalommal. A két kiemelt település mellett az említett
80-as fővonalon található Nagyút és Szihalom. Előbbiből a megyeszékhely és a kistérség
központja mellett Hatvan felé jók az eljutási lehetőségek, utóbbiból Miskolc felé. Ezek egyben
Hatvan és Miskolc vonzáskörzetének nagyságát is jól mutatják.
A kistérséget érinti még a 108-as Füzesabony – Tiszafüred – Debrecen vasútvonal is,
amelyen négy megállóhely található. A vasúti közlekedés 7 állomáson és megállóhelyen
kapcsolja be a vizsgált területet a közforgalomba. Ezek közül a Kál-kápolnai állomás két
település Kál és Kompolt határán helyezkedik el, az állomás másik névadó települése Kápolna
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is mindössze egy kilométerre található innen. Így a 7 állomás/megállóhely összesen 9 települést
kapcsol közvetlenül az országos vasúthálózatba. Füzesabony mindegyik településről
közvetlenül elérhető, míg Szihalom kivételével ugyanez elmondható a megyeszékhelyről
Egerről is.
A jó vasúti közlekedési lehetőség ellenére az autópálya bonyolítja le a forgalom jelentős
részét. A forgalom jellegére jellemző, hogy főként átmenő forgalom van, ezért maga a kistérség
keveset profitál abból, hogy a közúti infrastrukturális ellátottsága kimagaslóan jó. Van ugyan
két autópálya csomópont is a területen, amelyek Szabó L. 2010 szerint vonzzák a logisztikai
funkciót, azonban ez önmagában nem elég. Füzesabonyban napjainkban is az egyik legnagyobb
foglalkoztató a MÁV, a vasúthoz kapcsolódó tevékenységek tehát még mindig fontosabbak,
mint amik a közúthálózat fejlesztésével jelentek meg.
A mátrix alkalmazásával a kistérség összevethető a másik két vizsgált területtel is. A
közúthálózatot vizsgálva itt található a legmagasabb szintű elem a mátrix rendszerből, ugyanis
két autópálya csomópont is található a kistérségben, amelyek főutakhoz kapcsolódnak, így ezek
8-8 pontot érnek. Dormándon a 31-es és a 33-as főutak találkoznak, így két fő út
csomópontjaként a település értéke a mátrix szerint 6 pont. Több négy illetve három pontos
település is található a kistérségben, amelyek főút és gyűjtőút, vagy két gyűjtőút
csomópontjában helyezkednek el. Mindössze kilenc olyan település van, amelyen egy gyűjtőút
csak keresztülhalad. Ez önmagában is jó és sűrű közlekedési hálózatra utal. Az így kapott 60
pontot településenként elosztva 3,18-as értéket kapunk, ami megfelel egy főút és helyi út, vagy
két gyűjtőút találkozásának. A főutakhoz viszonyított súlyozott érték is magas, 38,48 ami a
települések számával osztva 2,03-as értéket ad. Ez háromszorosa a szikszói kistérség értékének.
Ez a mutató egy sokkal sűrűbb főúthálózatot feltételez. Ráadásul a 2. táblázatot megnézve nincs
olyan település a kistérségben, amely 15 kilométernél távolabb lenne a főutaktól és mindössze
3 van, amely minimum 10 kilométerre van a legközelebbi főúttól.
A vasúti közlekedés mátrix szerinti vizsgálata is hasonlóan jó eredményeket ad. A
legjelentősebb vasúti csomóponti település a kistérségben Füzesabony (Beluszky P. 1999,
Erdősi F. 2009), ahol egy nemzetközi, egy országos és egy regionális jelentőségű vonal
kapcsolódik egymáshoz. A vasúttal rendelkező települések közül 3-3 pontot kap a közös
vasútállomással rendelkező Kál és Kápolna, továbbá 2-2 pontot Szihalom és Nagyút, amelyek
a 80-as fővonalon helyezkednek el és sebes vonatok is megállnak a településeken. Igaz, hogy
Szihalomban, csak egy, de ez a vonat biztosítja a közvetlen összeköttetést Budapesttel.
A Füzesabony – Tiszafüred – Debrecen vonalon lévő településeket azonban csak
személyvonatok szolgálják ki, így az itt elhelyezkedő települések mindössze egy pontot
kaphatnak. Az összesített pontérték 20, ami egy településre vetítve 1,05. Ez az érték a közútihoz
hasonlóan, egy jó vasúti infrastruktúrára utal. Súlyozottan, ez az érték összesítve 24,61 index
pont, ami településenként 1,29-es átlagot jelent. Ez annak köszönhető, hogy a kistérség keletnyugati tengelyén és a tengelytől déli irányba is fut vasútvonal, mindössze az észak felé tartó
vonalon van üzemszünet. Ennek köszönhetően a vasútállomásoktól legtávolabb eső település
(Tarnaszentmária) is mindössze 18 kilométerre van (2. táblázat).

233

2. táblázat: A füzesabonyi kistérség közlekedési pontértékei a mátrixok alapján és ezek
távolsággal súlyozott értékei (saját szerkesztés)
Köz Távols Súlyozott
Vasúti
Vasúttól Súlyozot
úti
ág a
közúti
mátrix
való
t vasúti
65
mátr főúttól
érték
értéke
távolság
érték
ix
(km)
(km)
érték
e
Aldebrő
2
5
0,40
0
3
8
0,38
Besenyőtelek
4
1
4,00
0
7
7
1,00
Dormánd
5
1
5,00
0
7
4
1,75
Egerfarmos
2
8
0,25
1
1
1
1,00
Feldebrő
3
7
0,43
0
3
10
0,30
6,00
7,00
Füzesabony
6
1
7
7
1
Kál
6
1
6,00
3
3
1
3,00
Kápolna
4
1
4,00
3
3
3
1,00
Kompolt
2
2
1,00
0
3
1
3,00
Mezőszemer
2
4
0,50
0
2
4
0,50
e
Mezőtárkány
2
6
0,33
1
1
1
1,00
Nagyút
2
4
0,50
2
2
5
0,40
Poroszló
4
1
4,00
1
1
1
1,00
Sarud
2
10
0,20
0
1
10
0,10
Szihalom
4
1
4,00
2
2
1
2,00
Tarnaszentm
3
15
0,20
0
3
18
0,17
ária
Tófalu
2
2
1,00
0
3
5
0,60
Újlőrincfalva
2
5
0,40
0
1
5
0,20
Verpelét
3
11
0,27
0
3
14
0,21
Összesen:
60
38,48
20 56
24,61
3.3. A rétsági kistérség közlekedése
A kistérség az Észak-magyarországi régió legnyugatibb megyéjében, Nógrádban
helyezkedik el, annak is a nyugati részén. Budapesttől alig 50 kilométerre található, ennek
ellenére a térség közlekedési infrastruktúrája nem nevezhető jónak. Mindössze egyetlen első
rendű főútvonal fut a területen. A vasúthálózat szinte az egész kistérséget elláthatná, azonban a
térség közepén kelet-nyugati irányban futó vasútvonalon jelenleg üzemszünet van. Így csak a
nyugati rész tud bekapcsolódni az országos vasúthálózatba.
A kistérség 25 települése közül így mindössze 5 olyan van, ahol menetrendszerinti vasúti
közlekedés bonyolódik. Ez a kistérség lakosainak mindössze a harmada számára érhető el
közvetlenül. Azonban ezekről a településekről (Berkenye, Nógrád, Diósjenő, Borsosberény,
Nagyoroszi) csak váci átszállással juthatnak el Budapestre. Azért Budapest elérhetőségét
vizsgáltam ebben a kistérségben, mert a megye vasúthálózatának kialakítása miatt nem jöhet
létre közvetlen összeköttetés Salgótarján a megye székhelye és a kistérség települései között.
A megyén belül Salgótarján mellett Balassagyarmat a másik meghatározó település, amelyet
közvetlenül el lehet érni a kistérségből vasúton.
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A kistérség vasúti közlekedésének legfontosabb települése Diósjenő, ahonnan naponta két
közvetlen vonat indul Vácra. Ezek a vonatok csak Nógrád és Berkenye községeket érintik (3.
térkép). Borsosberényt és Nagyoroszit a Drégelypalánkra vagy Balassagyarmatra tartó
szerelvények kapcsolják be a vasúti közlekedésbe.
Ebben a kistérségben is, a szikszóihoz hasonlóan sokkal nagyobb jelentősége van a közúti
közlekedésnek, mint a vasútinak. Autóbusszal a kistérség legtöbb települése Rétságról, a
központból közvetlenül elérhető. Mindössze egyetlen olyan település van, Legénd amelyre ez
nem igaz.
A megye központjából, Salgótarjánból, Rétság nyolc autóbuszjárattal érhető el átszállás
nélkül. Ez naponta két órás követést jelent, ami még az elfogadható szintű szolgáltatások közé
sorolható. A legjobb elérhetősége Vácnak van, ahonnan Horpács kivételével a többi települést
közvetlenül el lehet érni.
Ami a közúti közlekedési infrastruktúrát illeti a kistérségen keresztül halad a 2-es számú
főút, amiből kiágazik a 22-es út. Azonban ezek mellett is rendkívül sűrű az alsóbbrendű
úthálózata, ennek köszönhetően mindössze hét olyan település van, amelyet csak egy állami
kezelésű út érint. 14 olyan település van ahol két, harmad vagy alacsonyabb rendű út találkozik
(a szikszói kistérségben mindössze 3 volt!). Ezen települések közúti infrastrukturális értéke 3 a
korábban felállított mátrix szerint. Tereske, Nagyoroszi és Borsosberény azok a települések,
ahol a főutakból harmadrendű utak ágaznak ki (4-4 pont). A legmagasabb pontérték (6 pont)
azonban Rétságé, amely település határában a 2-es főútból kiágazik a 22-es számú út a megye
székhelye Salgótarján felé. Így összesen 73 pontot ér el a kistérség, ami 2,92 pontos átlagot
jelent (3. táblázat). Ez mindössze két tizeddel marad el a füzesabonyi kistérség értéke mögött.
3. táblázat: A rétsági kistérség közlekedési pontértékei a mátrixok alapján és ezek
távolsággal súlyozott értékei (saját szerkesztés)
Közúti Távolság Súlyozott Vasúti
mátrix a főúttól
közúti
mátrix
értéke
(km)
érték
értéke66
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nőtincs
Ősagárd
Pusztaberki
66

2
3
2
4
3
3
3
3
3
2
2
4
3
3
3
3
2
2

10
3
3
1
7
7
4
12
13
16
22
1
17
5
22
3
8
2

0,20
1,00
0,67
4,00
0,43
0,43
0,75
0,25
0,23
0,13
0,09
4,00
0,18
0,60
0,14
1,00
0,25
1,00

0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
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2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1

Vasúttól Súlyozott
való
vasúti
távolság
érték
(km)
13
0,15
8
0,13
1
1,00
1
1,00
1
1,00
13
0,08
3
0,33
15
0,13
6
0,33
10
0,20
8
0,25
1
1,00
7
0,29
1
1,00
3
0,67
13
0,08
11
0,09
8
0,13

Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
Összesen:

5
3
3
3
2
4
3
73

1
10
4
1
17
1
2
-

5,00
0,30
0,75
3,00
0,12
4,00
1,50
30,00

0
0
0
0
0
0
0
5

1
2
1
4
2
1
1
37

6
8
12
8
5
8
5
-

0,17
0,25
0,08
0,50
0,40
0,13
0,20
9,58

A súlyozott pontszám azonban már rosszabb eredményt mutat. A főutakat figyelembe véve,
a távolsággal súlyozottan ugyanis mindössze 30 pontot ért el a kistérség, ami településenként
mindössze 1,2 pontot jelent. Ebből is az látszik, hogy a harmad vagy alacsonyabb rendű utak
azok, amelyek behálózzák a kistérséget.
A vasúti közlekedés sokkal jobb képet is mutathatna, azonban a Diósjenő – Romhány
vonalon üzemszünet van, így mindössze öt településnek van vasúti megállóhelye vagy
állomása, amiken pedig csak személyvonati forgalom van. A kistérség összpontszáma így
mindössze 5. Azonban a súlyozott eredmény ennél sokkal jobb, itt már 9,58 pontot ér el a
kistérség. Ez annak köszönhető, hogy a kistérség keleti részén elhelyezkedő települések (pl.
Romhány, Alsópetény) közelebb helyezkednek el a Balassagyarmat – Aszód vonalhoz.
Ezen a vonalon pedig sebesvonati közlekedés is van, így magasabb pontértéket kapnak a
kistérség keleti részén lévő települések (3. táblázat). Mindezzel együtt is az egy településre eső
súlyozott vasúti érték mindössze 0,38, amely alatta van a szikszói kistérség értékének is.
Közlekedési szempontból a kistérség erőssége tehát a három – négy – öt számjegyű utakban
van, ezek a legfontosabb közlekedési „folyosók”.
3.4. A három kistérség összehasonlítása
A vizsgált három kistérség eltérő adottságokkal rendelkezik, ennek megfelelően teljesen
eltérő a közlekedésük is. A legjobb helyzetben mindenképpen a füzesabonyi van, amely
bekapcsolódik az országos vasút- és közúthálózatba éppúgy, mint a gyorsforgalmi úthálózatba.
A kistérségben nincs olyan település, amelyről a megyeszékhely ne lenne közvetlenül elérhető.
Ugyanez mondható el a szikszói kistérségről is, amelyben szintén nem találunk olyan települést,
amely ne lenne közvetlenül megközelíthető a megyeszékhely Miskolcról, vagy Szikszóról, a
kistérségi központból. Más a helyzet a rétsági kistérség esetében, ahol Legéndre nem lehet
közvetlenül eljutni, és a megyeszékhely, Salgótarján megközelítése is nehézkes. A rétsági
kistérség esetében a legfontosabb központ Vác, ahová szinte mindenhonnan átszállás nélkül el
lehet jutni naponta többször is.
A bevezetőben bemutatott és az előző fejezetekben alkalmazott pontrendszer akkor válik
igazán használhatóvá, ha a kistérségek eredményeit egymással összevetjük és úgy értelmezzük
őket (4.táblázat). A mátrix szerinti és a súlyozott értékekről már első ránézésre is meg lehet
néhány dolgot állapítani. Az első az, hogy minél kisebb mértékben tér el egymástól ez a két
érték, annál jobb infrastruktúrájú a kistérség. Mivel a súlyozás alkalmával a távolságot vettem
alapul, így minél több települést érintenek főutak, minél több helyen van vasúti megálló, annál
nagyobb lesz az az érték, amit „1”-gyel kell súlyozni. Ez jól megfigyelhető a füzesabonyi
kistérségben, ahol a legkisebb az eltérés a két értékcsoport között.
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4. táblázat: A kistérségek mátrix szerinti és súlyozott infrastrukturális értékei 67
Szikszói
Füzesabonyi
Rétsági
kistérség
kistérség
kistérség
Mátrix szerinti
55
2,39
60
3,15
73
2,92
közúti pontérték:
Mátrix szerinti
7
0,3
20
1,05
5
0,2
vasúti pontérték:
Súlyozott közúti
15,95
0,69
38,48
2,03
30
1,2
pontérték:
Súlyozott vasúti
10,21
0,44
24,61
1,29
9,58
0,38
pontérték:
Mindkét közlekedési ágat vizsgálva a füzesabonyi kistérség végzett az élen, ami nagyban
köszönhető az autópályának és Füzesabony vasúti csomóponti (Beluszky P. 1999) szerepének.
A közúthálózatot tekintve a szikszói kistérség van a legrosszabb helyzetben, mert itt a 3-as
főúttól északi irányba gyakorlatilag egymással párhuzamosan futó észak – déli irányú
alsóbbrendű utak találhatóak, amelyek között az átjárás kelet – nyugati irányban rendkívül
korlátozott. Ezzel szemben áll a rétsági kistérség, ahol az alsóbbrendű úthálózat behálózza az
egész kistérséget és a helyi igények kielégítésében, a mindennapokban sokkal nagyobb szerepe
van a harmad és alacsonyabb rendű utaknak, mint a főutaknak.
A vasúti közlekedést tekintve a rétsági kistérség érte el a legalacsonyabb értéket (4.
táblázat), ami annak köszönhető, hogy a kistérségben csupán személyvonati közlekedés van.
Annak ellenére lett utolsó a három kistérség közül, hogy a tőle keletre lévő vasútvonal
közvetlenül a kistérség szélén helyezkedik el, alternatívát nyújtva több település számára a
vasúti közlekedés igénybevételére. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a szikszói kistérség sem
ért el sokkal jobb eredményt, azt is csak a napi két pár Inter Citynek köszönheti, amelyek
megállnak a városban. Ezek nélkül a vonatok nélkül a vasúti infrastruktúrában is utolsó helyre
kerülne, hiszen, mint látható volt az első táblázatban, itt vannak a legnagyobb távolságok a
kistérségi központ és a községek között.
3.5. Javaslatok a kistérségek közlekedésének javítására
A három vizsgált kistérség közül a legjobb helyzetben a füzesabonyi van, azonban mint
látni fogjuk, itt is könnyen lehetne javítani a közlekedésen. Azonban a könnyen és minden
kistérség számára követendő példa a rétsági kistérség lehet, ahol a jól működő közúthálózatnak
köszönhetően a települések összeköttetése a legjobbnak mondható.
3.5.1. A vasút lehetséges fejlesztési irányai
Megfigyelhető, hogy azok a települések, amelyek a vasút közelében fekszenek,
rendelkeznek a legmagasabb lakosságszámmal és a legjobb infrastruktúrával is. Ehhez azonban
figyelembe kell venni a rétsági kistérség üzemszüneten kívül lévő vonalát is, amely Rétságot
és Romhányt is felfűzi. Látható, hogy a vasútnak mindenképpen népességvonzó szerepe van,
egyúttal az is elmondható, hogy a munkaerő a vasútvonalak közelében összpontosul.
Ezért az egyik legfontosabb teendő a kistérségek közlekedésének javítása érdekében, hogy
a bezárt szárnyvonalakon újrainduljon a forgalom. Ez a füzesabonyi kistérség jó helyzetét még
tovább növelné, valamint bekapcsolná az ország vasúthálózatába – a korábban már említett –
Rétságot és Romhányt, a rétsági kistérség két meghatározó települését is. Ha a vasúti hálózat
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fejlesztéséről beszélünk, akkor mindenképpen lehetőségként meg kell említeni a Romhány –
Kisecset – Magyarnándor vonalszakasz megépítését, amellyel lerövidülhetne a
Balassagyarmatra történő utazás hossza, valamint megszűnne a Diósjenő – Romhány vonal
„zsákvonal” jellege, továbbá Aszód felé közvetlen kapcsolódási pont lenne a Budapest –
Miskolc fővonalba. Így több település részesülhetne a vasúti közlekedésben a kistérség pedig
már nem csak Vác felől, hanem Aszód felől is megközelíthető lenne. Így hasonló adottságai
lehetnének a területnek, mint amilyenek jelenleg a füzesabonyi kistérségnek vannak.
A mellékvonalak újraindítása lehetőség lehet az említett füzesabonyi kistérségben is.
Annak ellenére, hogy a legsűrűbb közút- és vasúthálózattal rendelkezik, a meglévő, de üzemen
kívüli vonalszakaszokkal közlekedési helyzete még tovább javulna. Ez a Kál-Kápolna
vasútállámásáról északi irányba Verpeléten keresztül Kisterenye állomásra futó vasútvonalat
jelenti. Ha ezen a vonalon is megindulna a vasúti forgalom, akkor újabb négy település
csatlakozhat a vasúthálózatba, így összesen már 14 települést látna el közvetlenül a vasút a
kistérség 19 települése közül.
A legrosszabb helyzetben a szikszói kistérség van, ahol csupán néhány településnek van
vasútállomása vagy megállóhelye, azonban a bővítésre itt nincs lehetőség. A szikszói kistérség
infrastruktúrájának javítása érdekében a közutat kell preferálni és ott minél jobb minőségű
úthálózatot és autóbusz közlekedést megvalósítani.
3.5.2. A közút fejlesztésének lehetőségei
A közúti közlekedés fejlesztésére két alternatíva van. Mindkettőre találunk példát. Az egyik
a füzesabonyi kistérség, ahol gyakorlatilag minden irányba főútvonalak húzódnak, amelyek
felfűzik a településeket. Ez egy olyan rendszer, amely nem helyi előnyöket jelent, hanem
nagyobb, inkább regionális szinten profitálhatnak a települések. Ennek oka, hogy egymással
nincsenek kapcsolatban, csupán a főúttal, ahová el kell menni, ahhoz, hogy egy másik
településre eljussanak. Ennek a rendszernek a fordítottja figyelhető meg a Rétsági kistérségben,
ahol a helyi szinten jól működő alsóbbrendű utaké a főszerep, ezek hálózzák be a kistérséget és
kapcsolják össze egymással a szomszédos településeket. Ami rendkívül fontos és a
közúthálózat fejlesztésénél szem előtt tartandó lenne a többi kistérségben is, köztük a
szikszóiban, hogy ne csak egy irányba épüljenek utak.
A szikszói kistérség esetében a vízhálózattal párhuzamosan, a folyás irányba haladnak az
utak is. De a rétsági kistérség is rendlkívül sűrű vízhálózattal rendelkezik, itt azonban az utak
nem követik a vízfolyásokat, azoktól eltérve a vízválasztókon keresztül is futnak. Ennek
eredménye, hogy nem egy olyan észak – déli irányú kapcsolat és közlekedési rendszer alakul
ki, mint a szikszói kistérségben, hanem szinte minden szomszédos településről el lehet jutni a
másikra. Ez utóbbi az, ami a szikszói kistérségben hiányzik és a belső területek
elmaradottságának csökkentéséhez feltétlenül szükség lenne a kelet – nyugat irányú közutak
megépítésére is. Természetesen nem elég kistérségi szinten gondolkodni, hanem nagyobb
egységekbe kell tekinteni egy – egy térségre. Azonban egy csereháti közlekedésfejlesztésnek
az egyik legnagyobb haszonélvezője a szikszói kistérség lenne.
ÖSSZEGZÉS
A három vizsgált kistérség teljesen más adottságokkal rendelkezik. Ennek köszönhetően
több pozitívum és negatívum is megfigyelhető volt az elemzés elkészítése során.
Általánosságban a vasúti infrastruktúra vizsgálatakor azt lehet megállapítani, hogy a
megállóhelyeknek, állomásoknak nagy szerepe van a lakosság megtartásában, esetleg
vonzásában. A vasúti közlekedés lehet az alapja egy jól fejlett közigazgatási egységnek,
amelyben az elérhetőségek nem csak helyi szinten, de regionálisan, országosan is jók. Ez pedig
hozzásegítheti a területet először a népesség megtartásához, majd a fejlődés beindulásához is.
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Ami a közúthálózat vizsgálatát illeti ott a korábban már leírt kettősség figyelhető meg.
Pozitívumként kell említeni a rétsági kistérség közlekedési adottságait, ahol a szomszédos
települések szinte minden esetben közvetlenül elérhetőek, ezáltal kiterjedt kapcsolati rendszer
alakulhatott ki közöttük. Ez segíti helyi szinten a térségi fejlődést. Regionálisan vagy országos
szinten azonban szükség van arra, hogy országos főút, vagy főutak hálózzák be a területet, mint
a füzesabonyi kistérség esetében. Ekkor már nem csak helyi léptékben beszélhetünk jó
lehetőségekről, hanem legalább regionálisan is. Ahhoz azonban, hogy a korábban bemutatott
mátrixok használatával messzemenő következtetéseket és regionális vagy országos érvényű
megállapításokat vonhassunk le, szükség van további közigazgatási egységek elemzésére is.
Természetesen már a napjainkban használt járási beosztás szerint, amely nem egyezik meg a
korábbi kistérségi rendszerrel. Ez utóbbi miatt jelen tanulmányban szereplő vizsgálatokat is
aktualizálni kell a kutatás folytatása előtt.
Összességében elmondható tehát, hogy a sűrű alsóbbrendű úthálózat, vagy a főutak
jelenléte egyformán előnyös egy térség infrastruktúrájának vizsgálatakor. Nagyot azonban egy
ezek mellett meglévő és élő vasúti kapcsolat jelenthet, amelynek nagy népességmegtartó ereje
van, ezáltal a fejlesztés egyik alapja is lehet.
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Kádár Anett68 – Farsang Andrea69
EGYETEMI HALLGATÓK FÖLDRAJZZAL KAPCSOLATOS TÉVKÉPZETEINEK
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE
BEVEZETÉS
Az elmúlt három évtized kognitív és pedagógiai pszichológiai kutatásai feltárták, hogy
az olyan fogalmi szerkezetek, mint például a tanulók tudása, meggyőződése, hite, hiedelmei,
érdeklődési köre, mind igen fontos szerepet játszanak a természettudományos fogalmak és
ismeretek megtanulásában és azok későbbi módosításában (MURPHY, P. K. – ALEXANDER, P.A.
2008). A tanulók intézményes oktatás előtti ismereteinek feltárásával képet alkothatunk arról,
hogyan gondolkodnak a gyerekek, milyen fogalmi struktúrával kezdik meg egy adott tananyag
feldolgozását, valamint általában véve az iskolai tanulást. A gyermekek saját tapasztalataikból,
megfigyelésekből kialakítanak egy belső kapcsolati-fogalmi rendszert, amelyet egy számukra
értelmes, összefüggő módon rendszereznek. Ezzel a fogalmi rendszerrel kerülnek be az óvodai,
majd később az iskolai oktatásba, ahol hirtelen sok új tudáselemmel találkoznak, amelyeket
valamilyen módon szintén megpróbálnak beépíteni az ismeretrendszerükbe. A gyerekek
azonban az intézményes oktatáson kívül is számos más információforrásból ismeretanyaghoz
jutnak, amelyet fokozatosan beépítenek a saját fogalmi rendszerükbe (KOROM E. 1997, 2002;
MURPHY, P. K. – ALEXANDER, P. A. 2008).
A feldolgozott információkból kialakított kapcsolati rendszer azonban nem mindig
helyes. Így egy adott jelenséggel kapcsolatban tévképzet is kialakulhat bárkiben, bár ez nem
törvényszerű. A tanítás és tanulás egyik célja a belső fogalmi rendszer sikeres átalakítása, az
elfogadott tudományos ismeretek helyes rögzítése. Az iskolai oktatásnak ezt a kapcsolati
rendszert kell gazdagítania, adott esetben felülírnia. Ez csak akkor működhet sikeresen, ha a
tanuló is aktív részese a tanulási folyamatnak, a maga belső rendszerét képes megváltoztatni,
és az új tudáselemet megfelelően beépíteni. Ezt a tanulási folyamatot, illetve ennek eredményét
nevezi a pedagógiai pszichológia fogalmi váltásnak. Ha ez nem történik meg, akkor
kialakulhatnak és tartósan meg is maradhatnak tévképzetek (KOROM E. 1997, 1999, 2002). Ez
azonban nem csupán a kisgyermekeknél okozhat problémát; középiskolás tanulóknál, főiskolai,
egyetemi hallgatóknál, felnőtteknél egyaránt előfordulhatnak tévképzetek – legyenek
bármilyen jól képezettek is –, amelynek oka többnyire az, hogy az új, elsajátítandó információ
összeütközésbe kerül a már létező, belső fogalmi struktúrával, és nem történik meg a fogalmi
váltás (VOSNIADOU, S. et al. 2008).
„Az iskolai tudás és a hétköznapi tapasztalat ellentmondásai” (2002) című művében
Korom Erzsébet így határozza meg a tévképzet fogalmát:
„A tévképzetek (misconceptions) a gyerekek vagy akár felnőttek tudásába tartósan beépülő
hibás elképzelések, a jelenleg elfogadott tudományos nézetekkel össze nem egyeztethető
fogalmak, fogalomrendszerek, a környezet egyes jelenségeiről alkotott modellek, amelyek
mélyen gyökereznek és a tanításnak is ellenállnak (KOROM E. 2002, 139. o.).”
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Későbbi példákból is láthatjuk azt, hogy a tévképzetek eredete nagyon sokféle lehet,
származhatnak saját megfigyelésből, mítoszokból, népmesékből, a gyerekeket, felnőtteket
körülvevő szociokulturális környezetből, a médiából, a hétköznapi nyelv és az oktatás nyelv
közötti eltérésből, de még tanároktól és tankönyvekből is (NATIONAL RESEARCH COUNCIL
1997). Azt is tapasztalhatjuk, hogy egy éppen aktuális mozifilm vagy híresemény is jelentősen
befolyásolhatja a tanulók, hallgatók ismeretrendszerét (BARNETT, M. et al. 2006).
A tévképzetek további tulajdonságai KOROM E. (2002, 2005) alapján a következők:
stabilak, nehezen változtathatók meg;
egy-egy adott jelenségre, folyamatra vonatkoznak, nem feltétlenül alkotnak jól szervezett
rendszert, éppen ezért a gyerekek, felnőttek tudásában bárhol fellelhetők;
kialakulásukat és elterjedésüket nem vagy csak mérsékelten befolyásolja a tanulók kora, neme
és képessége;
hagyományos mérési eszközökkel nem lehet őket feltérképezni, mert hagyományos
módszerekkel a diákoknak a megtanultakat egyszerűen „csak” vissza kell adniuk egy minta
alapján, nem pedig alkalmazniuk kell azokat, így a tévképzetek is rejtve maradnak;
nem egyszerűen rosszul megtanult vagy hiányos tárgyi tudásra utalnak.
Ez utóbbi két jellemző miatt a tévképzetek feltérképezése nem történhet hagyományos
módszerekkel. Nagyon fontos az is, hogy a hiányzó tárgyi tudást ne azonosítsunk
tévképzetként. Éppen ezért érdemes hétköznapokból ismert problémákon keresztül
megközelíteni egy adott fogalmat, jelenséget oly módon, hogy a feladatok a hétköznapi tudás
és a tudományos tudás közti megfelelések vizsgálatára legyenek alkalmasak (KOROM E. 1999,
2002, 2005).
A KUTATÁS CÉLJA
A hazai szakirodalomban a földrajzzal kapcsolatos empirikus tévképzet-kutatások
száma még kevés: DUDÁS E. (2008) és ÁBRAHÁM E. (2013) szakdolgozatai, valamint DUDÁS
E. et al. (2012) és KÁDÁR-FARSANG (2012) cikkei kifejezetten ezt a hiányt igyekeznek pótolni.
Jelen kutatásunkban földrajz és nem földrajz szakos egyetemi hallgatók földrajzzal kapcsolatos
tévképzeteit vizsgáltuk a Szegedi Tudományegyetemen. Felmérésünket két témakör, a globális
felmelegedés és a Föld belső szerkezete köré építettük fel. Céljaink a következők voltak
▪ a két téma alapvető jelenségeihez kapcsolódó tévképzetek feltárása;
▪ a két csoport tévképzetei között fellelhető különbségek és azok lehetséges okainak vizsgálata;
▪ a két csoport földrajzi ismeretrendszerének vizsgálata a két témán belül.
MÓDSZEREK ÉS MINTA
A felmérésünk alapjául szolgáló feladatlapot a 2012-ben elvégzett pilot-felmérésünkre
(N=139) alapoztuk. Jelenlegi mintánk (N=189) két részmintát foglalt magába: egy alapvetően
földtudományi érdeklődésű csoportot, amelyet másod- és harmadéves földrajz és geográfus
szakos hallgatók alkottak (N=100), és egy hasonló korosztályú, társadalomtudományi
irányultságú csoportot, amelyet angol és nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatók alkottak
(N=89). A felmérést 2013-ban végeztük el, és szerves részét képezi egy nagyobb
keresztmetszeti vizsgálatnak, amelynek fő célja földrajzi tévképzetek feltárása kisiskolás korú
gyermekektől egészen fiatal felnőttekig.
Kutatásunk a megalapozott elmélet (grounded theory) módszerén alapuló kvalitatív
kutatás, az adatok kiértékelése triangulációval történt.
A feladatlap négy részből állt, amelyek a következők: 1) egy háttér-információkat
feltérképező attitűdteszt, 2) egy szóasszociációs feladatsor, 3) egy nyílt végű kérdéseket
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tartalmazó feladatsor, 4) valamint egy egyszerű választáson alapuló tudásszintmérő feladatsor.
Ez utóbbi három teszt az, amelyek azt hivatottak feltárni, milyen a hallgatóknak az adott
témakörhöz kapcsolódó ismeretrendszere, és milyen tévképzeteik lehetnek. Értékelésük
különböző módokon történt, majd ezeket összehasonlítva tudtuk meg azt, hogy a tapasztalat
hiányosságok tényleg csak hiányosságok, vagy valóban tévképzetek.
A háttér-információk értékelése során ebben az esetben az információforrások
megoszlására voltunk kíváncsiak, illetve arra, találunk-e kapcsolatot a hallgatók érettségi
eredménye és a tévképzetek előfordulása között.
A szóasszociációs feladat során a hallgatóknak hat hívófogalomra kellett egy-egy szóval
vagy rövid szókapcsolattal asszociálniuk. Az értékelés során az asszociációs sorozatokat
háromféleképpen elemeztük: 1) vizsgáltuk az egyes hívófogalmakhoz kapcsolódó asszociációk
minőségét, 2) a fogalmak gyakorisági eloszlása alapján az adott csoport ismeretrendszerét
vizuálisan is jól bemutató szófelhőket szerkesztettünk (FEINBERG, J. 2010), 3), a GarskofHouston-féle kapcsolati együttható (KLUKNAVSZKY Á. ÉS TÓTH Z. 2009) segítségével
meghatároztuk a hívófogalmak és asszociációik közötti kapcsolat erősségét, és ezek alapján az
egész csoportra vonatkoztatott gráfot szerkesztettünk, ahol a hívófogalmak közti kapcsolat
erősségét különböző vastagságú vonalak jelzik.
A nyílt végű kérdések esetében olyan kérdéseket szerkesztettünk, amelyek inkább
mindennapi témák irányából közelítenek meg egy-egy adott földrajzi jelenséget, így a hallgatók
nem feltétlenül „iskolásan” válaszoltak, hanem „hétköznapi módon” fogalmazták meg
gondolataikat. Ez is volt a cél, ugyanis ily módon hamarabb előtűnnek a hiányosságokkal együtt
a tévképzetek.
Az egyszerű választáson alapuló tudásszintmérő feladatsorban igaz-hamis állítások
közül kellett a hallgatóknak választani, ahol már a tanulmányaikból ismert
megfogalmazásokkal találkoztak. Itt arra voltunk kíváncsiak, lesz-e kapcsolat a tudásszintmérő
eredménye és a tévképzetek előfordulása között.
A VIZSGÁLT TÉMAKÖRÖK RÉSZLETES EREDMÉNYEI
SZÓASSZOCIÁCIÓS FELADATSOR
A globális felmelegedés témakör hat hívófogalma a következő volt: globális
felmelegedés, üvegházhatás, napsugárzás, ózonréteg70, szén-dioxid, valamint a belföldi és sarki
jégtakarók olvadása. A Föld belső szerkezeténél a következő hívófogalmakra kellett
asszociálniuk a hallgatóknak: A Föld belső felépítése, hegységképződés, kőzetlemez, vulkán,
földrengés, lemeztektonika.
Az asszociációk minőségi elemzésénél mindkét témakör esetében három-három fő
jellemzőt találtunk. Megfigyelhetők bizonyos hangsúlyok, amelyeknek eltérő okai lehetnek. A
globális témakör esetén feltűnően gyakori asszociáció volt a jegesmedve és a pingvin, amely
periférikus tanulásnak is tulajdonítható. A témával kapcsolatos előadások során e két állatfaj
nem kap ennyire hangsúlyos szerepet, illetve a különböző fajok fenyegetettsége többféle
kontextusban is elhangzik. Ugyanakkor a József Attila Tanulmányi és Információs Központ
(SZTE Szeged) számos pontján, ahol a hallgatók nagy gyakorisággal megfordulnak, láthatók
olyan WWF-plakátok, amelyek a globális felmelegedés káros hatásaira hívják fel a figyelmet,
és legtöbbször hontalan pingvineket és jegesmedvéket ábrázolnak. Elképzelhetőnek tartjuk,
hogy ebben az esetben a periférikus tanulás egy példájáról van szó. A Föld belső szerkezete
esetében periférikus tanulásra utaló hangsúlyt nem találtunk. Tévképzetekre utaló kifejezések
70
Az ózonréteg hívófogalma, noha nem kapcsolódik a globális felmelegedés jelenségéhez, szándékosan került
a hívófogalmak közé, mivel középiskolai és egyetemi tanárok és oktatók tapasztalatai alapján számos esetben
feltételeznek kapcsolatot a diákok és a hallgatók a két jelenség között.
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a szóláncokban elszigetelten és önállóan bukkannak fel (pl.: kontinensvándorlás, ózonlyuk),
amelyek így önmagukban még nem feltétlenül jelentik azt, hogy ott tévképzetről is van szó, ezt
majd a nyílt végű kérdések elemzése támaszthatja alá. Továbbá a média hatása is szűrhető:
előfordulnak tudományos-fantasztikus filmekre vagy éppen animációs filmekre történő
utalások (Holnapután, Jégkorszak a globális felmelegedésnél, A mag, 2012 a Föld belső
szerkezeténél), illetve éppen aktuális vagy régebbi, de nagy horderejű híreseményekre történő
utalások is megtalálhatók (Fukushima, Haiti a Föld belső szerkezeténél).
A hívófogalmakra adott asszociációkat a Wordle online szoftver segítségével
vizualizáltuk. Ez a szoftver a hívófogalmakhoz tartozó képzettársításokat gyakoriságuk alapján
szerkeszti szófelhőbe oly módon, hogy a leggyakrabban előforduló szó vagy szókapcsolat lesz
a legnagyobb betűméretű, majd egy-egy asszociáció gyakoriságának csökkenésével
párhuzamosan csökken a betűméret is (FEINBERG, J. 2010). Ezzel a módszerrel nagyon jól
szemléltethető a csoportok ismeretrendszerének eltérősége vagy éppen hasonlósága, továbbá
oktatásmódszertani szempontból is jelentős, mivel segítségével jól lehet motiválni a
hallgatókat.

1. ábra: Földrajz szakos hallgatók asszociációi a globális felmelegedés hívófogalomra

2. ábra: Nem földrajz szakos hallgatók asszociációi a globális felmelegedés hívófogalomra
A globális felmelegedés hívófogalomra adott asszociációk (1. és 2. ábra) elemzésekor
látható, hogy a leghangsúlyosabb asszociációk mindkét csoportnál a “tengerszint emelkedése”,
az “üvegházhatás”, a “klímaváltozás” és az “olvadás”, bár mindezek nem egyforma erősségűek
a két csoportnál. Mindkét csoport hasonló képzettársításokkal rendelkezik, és elsősorban a
globális felmelegedés legközvetlenebb és legnagyobb médiabeli figyelemmel kitüntetett
következményére, a jégtakarók olvadására, az általa okozott tengerszint-emelkedésre és a
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klímaváltozásra koncentrálnak. Mindkét szófelhőben megjelenik az “ózon” és az “ózonlyuk”
fogalma, de nem kiemelt betűvel, tehát a kapcsolat itt sem erősen jelenik meg.
A hívófogalmak közti kapcsolat erősségét a Garskof-Houston-féle kapcsolati együttható
(RC – relatedness coefficient) jelzi, amelyet minden csoporttag minden hívófogalom-párosára
kiszámoltunk, a csoportra átlagoltuk, majd ezek alapján gráfokat szerkesztettünk. A módszer
hátránya, hogy arra nem ad magyarázatot, mi az összefüggés a hívófogalmak és azok
asszociációi között (KLUKNAVSZKY Á. ÉS TÓTH Z. 2009).
A kapcsolati együtthatót azonos és eltérő számú asszociációk esetén is lehet használni
bizonyos módosításokkal. Mindkét esetben először rangszámmal látjuk el az asszociációkat.
Azonos számú asszociációk esetén a hívófogalom kapja a legmagasabb rangszámot, majd ezek
a számok egyesével csökkennek az utolsó szóig, amely az egyes rangszámot kapja. Eltérő
számú asszociációk esetén először a hosszabb láncot látjuk el rangszámmal oly módon, hogy
az utolsó asszociáció a kettes rangszámot kapja, majd a rövidebb lánc hívófogalma a hosszabb
lánc hívófogalmának értékét kapja, és innen rangsorolunk eggyel csökkenő ütemben. Eltérő
számú asszociációk esetén azért kapnak az első fogalmak azonos rangszámot, mert elméletileg
egy rövidebb asszociációs lánc első tagja is ugyanolyan jelentőségű, mit egy hosszabb lánc első
tagja (KLUKNAVSZKY Á. ÉS TÓTH Z. 2009).
Rangsorolás után mindkét lánc közös asszociációi között megjelöljük a közös
fogalmakat, és a képlet segítségével kiszámoljuk a kapcsolati együttható mértékét, amelyet egy,
a pilot-felmérésünkből vett példával szemléltetünk:
Asszociációk

Rang Asszociációk

Üvegházhatás
(hívófogalom A)

9

9
Globális
felmelegedés
(hívófogalom B)

globális felmelegedés

8

üvegházhatás

8

éghajlatváltozás

7

O3

7

meleg

6

CO2-kibocsátás

6

O3

5

hőmérsékletemelkedés

5

szennyezés

4

éghajlatváltozás 4
olvadás

Rang

3

tengerszint2
emelkedés
1. táblázat: A Garskof-Houston-féle kapcsolati együttható (RC) kiszámolása eltérő számú
asszociáció esetén

A Garskof-Houston-féle kapcsolati együttható értéke 0 és 1 közé eshet. Minél nagyobb
értéket kapunk, annál szignifikánsabb a kapcsolat a két fogalom között a vizsgálatban résztvevő
személy gondolkodásában (KLUKNAVSZKY Á. ÉS TÓTH Z. 2009).
A csoportokra vonatkoztatott kapcsolati együttható értékekből szerkesztett gráfok a
következők (3-6. ábrák):
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3. ábra: Földrajz szakos hallgatók globális felmelegedéssel kapcsolatos asszociációs gráfja

1. ábra: Nem földrajz szakos hallgatók globális felmelegedéssel kapcsolatos asszociációs gráfja
A globális felmelegedés témakörben mindkét csoportnál megfigyelhető, hogy az összes
hívófogalom között van valamilyen erősségű kapcsolat. Minden esetben a nagy, közepes és
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kicsi kapcsolati együtthatóval (RC) jellemezhető értékek vonalvastagsága az együttható
csökkenésével párhuzamban változik (vékonyodik); pirossal azok az asszociációs irányok
vannak jelölve, ahol tévképzetek megjelenésére lehet számítani a nyílt végű kérdések elemzése
során. Földrajz szakosok esetében egy inkább szakmaiabb hívófogalom-páros, az üvegházhatás
és a szén-dioxid között a legnagyobb a kapcsolati együttható értéke, nem földrajz szakosok
esetében pedig egy inkább a hétköznapokból erősebb téma, a globális felmelegedés és a belföldi
és sarki jégtakarók olvadása között van a legerősebb kapcsolat. Mindkét csoport esetében
ugyanaz a négy irány (ózonréteg – globális felmelegedés, ózonréteg – üvegházhatás, ózonréteg
– belföldi és sarki jégtakaró és ózonréteg – szén-dioxid) jellemezhető közepes, illetve kis
kapcsolati erősséggel, amelyek valószínűleg tévképzetre utalnak, ezeket jelöli a piros
színkiemelés.

5. ábra: Földrajz szakos hallgatók a Föld belső szerkezetével kapcsolatos asszociációs gráfja
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6. ábra: Nem földrajz szakos hallgatók globális felmelegedéssel kapcsolatos asszociációs gráfja
Az asszociációk minőségi elemzésénél már feltűnő volt, hogy a földrajz szakosok
asszociációi jelentősen diverzifikáltabbak és szakmaiabbak voltak, mint a nem földrajz
szakosoké. Ennél a témakörnél az egyetemi ismeretek sokkal hangsúlyosabb szerepet kaptak a
földrajz szakosoknál, ezt a háttér-információkkal kapcsolatos feladatsor is alátámasztotta. A
földrajz szakos hallgatók gráfján minden hívófogalom között van kapcsolat, míg a nem földrajz
szakosoknál egy irány, a kőzetlemez-vulkán kapcsolat hiányzik. Általában véve is alacsonyabb
értékű kapcsolati együtthatókkal jellemezhető a társadalomtudományi érdeklődésű csoport
gráfja, míg a globális felmelegedés témakör kapcsolati együtthatói közel azonos értékűek
voltak.
NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK
A tévképzetek feltárásában leghatékonyabbnak a nyílt végű kérdések bizonyultak,
amelyek válaszainak kódolási rendszere a 2. táblázatban látható.
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A megértés szintje

A pontozás kritériumai

A válasz
pontértéke

Nincs válasz





Üres lap
„Nem tudom.”
„Nem értem.”

0 pont

Nincs megértés





A kérdés megismétlése.
Nem a tárgyhoz tartozó, értelmetlen válasz.
A tapasztalat megismétlése.

1 pont

Tévképzet



A válasz logikátlan és helytelen információt tartalmaz. 2 pont

Részleges megértés
tévképzettel

3 pont
A válaszok jelzik az adott fogalom megértését, de
tartalmaznak olyan állításokat is, amelyek tévképzetre
utalnak.

Részleges megértés

A válaszok a helyes válasz elemi közül legalább egyet 4 pont
tartalmaznak, de nem az összeset.

Teljes megértés



5 pont
A válaszok a helyes megoldás összes elemét
tartalmazzák.
2. táblázat: A nyílt végű kérdésekre adott válaszok kategorizálása (ABRAHAM, M. R. et al. 1992
(idézi KOROM E. 1999))
A nyílt végű kérdéseket úgy szerkesztettük meg, hogy azok inkább hétköznapi példákon
keresztül közelítsék meg a globális felmelegedés, illetve a Föld belső szerkezete témakört.
Mindkét feladatlap hat-hat nyílt végű kérdést tartalmazott. Általánosan jellemző volt, hogy a
fogalmak, folyamatok esetében egy kérdés kivételével – amely a Föld belső felépítésére
vonatkozott – mindig nagyobb volt a részleges megértés aránya, mint a teljes megértésé, még
földrajz szakosoknál is. Mindkét csoport esetében a földrajzosok egy kicsit teljesítettek csak
jobban, mint a társadalomtudományi érdeklődésű csoport. A globális felmelegedés témakör
esetében mindkét csoportnál hasonló volt a teljesítmény, például nagy volt a tapasztalat aránya
(pl.: arra kérdésre, hogy miért van nappal melegebb, még földrajz szakosok közül is sokan
válaszolták azt, hogy azért, „mert süt a nap”, ami egy tapasztalati tény, de azért földrajzosként
illendő lenne tudni rá a tudományos magyarázatot, ami egyébként középiskolai tananyag).
Szintén megfigyelhető volt az, hogy a nem földrajz szakos hallgatóknak több tévképzetük volt,
és szakmai szókincsük felületesebbnek, hiányosabbnak bizonyult.
A globális felmelegedés témakörnél a legtöbb tévképzetet a “Miért van nálunk nyáron
melegebb, mint télen?” válaszai között találtuk mindkét csoportnál (7. és 8. ábra). A
tévképzetek nagyon egységesek voltak, a legtöbben azt válaszolták, hogy “azért van melegebb,
mert nyáron a Föld közelebb kering a Naphoz”, holott nyáron a Föld éppen naptávolban van. A
besugárzás időtartamát és a napsugarak beesési szögének nagyságát a földrajz szakosok döntő
többsége nem használta fel érvelésében, illetve ha igen, akkor rendszerint csak az egyik volt
megemlítve. Mindkét csoport szakmai szókincse ebben a témakörben hiányos volt, illetve
jobbára a populárisabb témákra vonatkozott, ami a földrajz szakosoknál megdöbbentő.
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7. ábra: Földrajz szakos hallgatók nyílt kérdésekre adott válaszainak kategorizálása a
globális felmelegedés témakörben

8. ábra: Nem földrajz szakos hallgatók nyílt kérdésekre adott válaszainak kategorizálása a
globális felmelegedés témakörben
A legtöbb teljes megértést eredményező kérdés ebben a témakörben mindkét csoportnál
a belföldi és a sarki jégtakarók olvadásának okára és következményeire vonatkozó kérdés volt.
Annak ellenére, hogy itt volt a legmagasabb arányú a teljes megértést tükröző válaszok száma,
számos válaszban megtalálható volt az a tévképzet, hogy a globális felmelegedés, valamint
ehhez kapcsolódóan az üvegházhatás egyik oka az ózonréteg és/vagy az ózonlyuk. Ezt a
kapcsolatot jelezték a szóasszociációk minőségi elemzése során felbukkanó képzettársítások,
illetve a kapcsolati együttható értékei, és az azok alapján szerkesztett gráfok is.
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A Föld belső szerkezete témakörnél a legtöbb tévképzetet a hegységképződés
folyamatára vonatozó kérdés eredményezte (9. és 10. ábra). Az egyik tipikus tévképzet a
kőzetlemezek “felgyűrődése” volt, amely egy vernakuláris tévképzet. Ez azt jelenti, hogy a
tévképzet a hétköznapi nyelv és az oktatási nyelv közötti eltérésből fakad. Ugyanakkor a pilotfelmérésünk eredményei szerint van olyan középiskolai tankönyv is, ahol a kőzetlemezek
“meggyűrődése” helyett gyakrabban használják a “felgyűrődés” kifejezést, és ebből a
pontatlanságból fakad a diákok pontatlan tanulása is.

9. ábra: Földrajz szakos hallgatók nyílt kérdésekre adott válaszainak kategorizálása a Föld
belső szerkezete témakörben

10. ábra: Nem földrajz szakos hallgatók nyílt kérdésekre adott válaszainak kategorizálása a
Föld belső szerkezete témakörben
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A második legtöbb tévképzetet a negyedik kérdés eredményezte itt, amelyben arra
voltunk kíváncsiak, milyen magyarázatot adnak a hallgatók Afrika nyugati és Dél-Amerika
keleti partvidékének térképen jól látható hasonlóságára. Több hallgató is (földrajz szakos is!) a
“kontinensvándorlást”adta meg válaszul, holott jól tudjuk, hogy nem a kontinensek, hanem a
kőzetlemezek mozognak. Ezt a tévképzetet a szóasszociációs feladatsor minőségi elemzése is
már előre jelezte.
A legtöbb teljes megértést eredményező kérdés a vulkánkitörés folyamatára vonatkozó
feladat (3. kérdés) volt mindkét csoportnál egyaránt.

TUDÁSSZINTMÉRŐ FELADATSOR ÉS AZ ATTITŰDTESZT
A tudásszintmérő teszten egységesen jobb eredményt ért el mindkét csoport a Föld belső
szerkezete témakörben (3. táblázat). Ugyanakkor mind a földrajz, mind a társadalomtudományi
érdeklődésű csoport teljesítménye csupán a közepes kategóriába sorolható. Hibátlan teszt egyik
csoportnál sem lett, az eredmények rövid összesítését a 3. táblázat tartalmazza. Itt is azt találtuk,
hogy nem volt különbség a tudásszintmérő eredménye és a tévképzetek előfordulásának
valószínűsége között, csak a kiugróan jó teszteknél (N=3, amiből egy 29 pontos, és kettő 27
pontos teszt volt) nem találtunk tévképzetet, ez viszont statisztikailag elhanyagolható.
Csoport

földrajzos társadalomtudományi

Globális felmelegedés –
átlag (pont)

20,5

19

A Föld belső szerkezete –
átlag (pont)

22,91

21,45

Globális felmelegedés –
összes legjobb (>25) (%)

7

2

A Föld belső szerkezete –
12
7,5
összes legjobb (>25) (%)
3. táblázat: A tudásszintmérő teszt néhány összesített eredménye
Az attitűdteszt elemzésénél két érdekes eredményre lettünk figyelmesek. Az egyik az
volt, hogy három földrajz szakos hallgató adta azt a választ, hogy emelt szinten érettségiztek
földrajzból. Mindhármuk feladatlapjának értékelésénél megfigyelhető volt, hogy tévképzeteik
nem voltak, a megértési szint a 4 és 5 pont között változott, szóasszociációik hosszúak és
részletesek voltak, és tudásszintmérő tesztjeik a legjobbak között voltak.
A másik, már csoportszinten is jelentős megfigyelésünk az volt, hogy az
információforrások esetében a globális felmelegedés témakörben mindkét csoportnál első
helyen az internet szerepelt, amelyet a TV és a folyóiratok követtek. A Föld belső szerkezete
témakör esetében viszont egységesen könyvek, majd atlaszok állnak az első két helyen a
földrajz szakos és a nem földrajz szakos hallgatóknál egyaránt. Ez azt jelzi, hogy a populárisabb
téma – globális felmelegedés – esetében hangsúlyosabb az informális információforrások
szerepe, elsősorban a média által közvetített információké, míg a nem annyira populáris,
egzaktabb témakör esetében hangsúlyosabb a formális információforrások szerepe.
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11. ábra: Az információforrások megoszlása (gA – földrajzosok, globális felmelegedés, nA –
nem földrajzosok, globális felmelegedés, gB – földrajzosok, a Föld belső szerkezete, nB – nem
földrajzosok, a Föld belső szerkezete)
ÖSSZEGZÉS
Felmérésünkben arra a három fő kérdésre kerestük a választ, hogy milyen
tévképzetekkel rendelkeznek földrajz és nem földrajz szakos hallgatók, van-e eltérés a két
csoport tévképzetei között, illetve milyen a két csoport földrajzi ismeretrendszere. Két témakör
– a globális felmelegedés és a Föld belső szerkezete – néhány jellemző fogalmát és folyamatát
vizsgáltuk meg részletesebben. Kvalitatív vizsgálatunk elméleti alapját megalapozott elmélet
képezte, adatainkat triangulációval értékeltük.
Eredményeink alapján elmondható, hogy mindkét csoportnál vannak tévképzetek, és
ezek a tévképzetek mindkét csoportnál közel azonosak. Szóasszociációs és nyílt végű kérdéses
vizsgálataink során azt találtuk, hogy a globális felmelegedés témakörben a földrajz szakos
hallgatók szakmai szókincse hiányosabb volt, mint a Föld belső szerkezete témakörben. A
populárisabb jellegű képzettársítások és információforrások, valamint a periférikus tanulásra
utaló elemek gyakrabban megjelentek a globális felmelegedés esetében, mint a Föld belső
szerkezeténél, ahol épp az ellenkezője volt megfigyelhető: itt a formális információforrások
(elsősorban az oktatás) szerepe egyértelműen hangsúlyosabb. Feltűnő volt, hogy egyes
kérdések esetében hiányzik a valóban globális szemlélet, a Magyarországra való vonatkoztatás
készsége (pl.: globális felmelegedés következményei).
A nem földrajz szakos hallgatók esetében hasonló eredményeket kaptunk, de a
tévképzetek aránya nagyobb volt.
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Kis Éva71 – Balogh János72 – Viczián István72– Szeberényi József72 – Őrsi Anna72 – Prodán
Tímea72
INFÚZIÓS LÖSZSOROZATOK VIZSGÁLATA A KÖZÉP- ÉS ALSÓ TISZA
VIDÉKÉN

BEVEZETÉS
Őskörnyezet-változásokat vizsgáltunk infúziós lösszel fedett (1. ábra) területeken Abony
(1. kép) és Hódmezővásárhely (2. kép) környékén granulometriai kiértékelő módszerrel.
Vizsgálataink célja az volt, hogy minél pontosabb adatok birtokába juthassunk a vizsgált
területek felső-pleisztocén és holocén fejlődéstörténetéről.

1. ábra: Lösz- és löszszerű üledékek elterjedése Magyarországon (Pécsi M. 1997 szerint. – In. Frechen
M., Pécsi M. 2004). – 1 = típusos lösz; 2 = homokos lösz; 3 = deráziós lösz (lejtő lösz); 4 = barna
lösz hézagos elterjedésben; 5 = barna lösz; 6 = löszszerű üledékek, löszvályog; 7 = alluviális
löszszerű üledékek (infúziós lösz); 8 = főleg infúziós lösz (holocén); 9 = futóhomok; 10 = lösszerű
üledékek középhegységekben; 11 = holocén folyóvízi üledékek (agyag, iszap, finom homok és kavics)

Kis Éva, Balogh János, Viczián István, Szeberényi József, Őrsi Anna: Magyar Tudományos Akadémia,
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet
E-mail: kis.eva@csfk.mta.hu, balogh.janos@csfk.mta.hu, viczian.istvan@csfk.mta.hu,
szeberenyi.jozsef@csfk.mta.hu; orsi.anna@csfk.mta.hu
72 Prodán Tímea: Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Geodéziai és
Geofizikai Intézet
E-mail: prodantimea@ggki.hu
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A feltárások rétegparaméterértékeinek egymás mellett történő
ábrázolásával vizsgáljuk azok együttes környezetjelző szerepét. A kapott
értékek alapján kísérletet teszünk a
szelvényen belüli granulometriai
változások megismerése során a
nagyobb litológiai egységek, az
üledékképződései szakaszok, az
esetleges üledékhiátuszok kimutatására, a homogénnek látszó rétegeken
belüli és az azonos genetikájúnak vélt
rétegek
közötti
változások
kimutatására a löszös üledékek
összehasonlíthatósága, párhuzamosíthatósága, ősföldrajzi következtetések levonása céljából.
Keletkezésüket többnyire a
1. kép. Az abonyi feltárás környezete (Fotó: Kis É.)
hullóporos és a finomszemcsés ártéri
üledékek keveredésével magyarázzák.
Az agyagos iszap felső 1/2–2 m-e a rá települő réti és réti csernozjom talaj alatt löszös
szerkezetet vesz fel.

2. kép. Infúziós (ártéri) lösz és löszszerű üledékek Hódmezővásárhelytől É-ra alsó részükben
kékagyag szintekkel (http://haldorado...)
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A Kárpát-medencében helyenként 2–4 m vastag, a Bécsi-medencében a Práter-teraszon
csupán 1 méter. Főként a Tisza mentén, a völgy nélküli folyók széles árterein és az ártereknél
csupán néhány méterrel magasabb hordalékkúp-felszíneken fordul elő.
A löszszerű ártéri üledékek durva kőzetliszt tartalmú üledékek, helyenként finom homok
és agyag tartalommal. Szemcseösszetételükben a 10 és 50 mikron az uralkodó, rétegzett vagy
rétegzetlen, helyenként tömörebb, mint a lösz, meszes, pórustérfogata kisebb, mint a löszé.
Szerkezetük a löszhöz hasonló, talajvízhez közeli helyzetben szürkéssárga és foltos.
Szemcséinek összetétele jelentősen különböző, vagy a homokosabb, vagy az agyagosabb
frakció kerül túlsúlyba a homoklisztes frakció mellett. Az agyagtartalom meghaladja a szilt
kőzetliszt vagy lösz) frakció arányát. A szelvényekben találhatók eltemetett ártéri talajok,
melyek agyagos vályogtalajok és mésztartalmuk igen alacsony.
Sümegi P. és Krolopp E. (1995) szerint alsó és középső részük felhalmozódása 18–24
ezer C14 BP-re tehető és egészen a késő glaciális végéig (10–11 000 C14 BP) tartott. Domokos
T. és Krolopp E. (1995) a Mindszent melletti Koszorú halom és Szőlőpart vizsgálata során az
alacsonyabb ártéri felszíneken a száraztérszíni és az infúziós löszök egyidejű keletkezését
bizonyította. E löszök többnyire a talajvízszint alatt helyezkednek el. A löszös rétegek
túlnyomórészt barnás színezetűek.
A feltárások rétegsorainak laboratóriumi értékei felhasználásával kapott új (finomsági
érték FG és Kd-index) és hagyományos (Md, So, Sk és K) üledékföldtani paraméter-értékeit
grafikonon ábrázoltuk a feltárások szelvényeinek mélységében. Így lehetőség nyílik az infúziós
löszök egymással és a típusos löszökkel történő összehasonlításukra is.

TEKTONIKAI VISZONYOK
A tanulmányozott terület a közép-magyarországi ÉK–DNY-i irányú nagyszerkezeti
vonaltól délre fekvő Tiszai nagyszerkezeti egység részét képezi (Haas J. et al. 2010) In. Kovács
Z., Gyuricza Gy. (összeáll.) 2014. A nagyszerkezeti egység a területrészeknek a variszkuszi
hegységképződés idején bekövetkező egyesülése során jött létre (Császár G. 2005). Az alpi
hegységképződés folyamán alakult ki a nagyszerkezeti egység ÉK–DNY-i irányú övezetes
elrendeződése. Neoalpi fázisa idején keletkezett a mai szerkezeti rendszer (Kovács Z., Gyuricza
Gy. 2012). Fontos szerkezeti elem a Hódmezővásárhely–Makói árok felé lehatároló vető,
melytől északkeletre az aljzat a tengerszint alá, 7000 méterig süllyed. Az Alföld jelentős része
az ún. „miocén domborzatfordulat” óta süllyed. Horváth F. és Cloetingh (1996) véleménye
szerint a késő miocénre jellemző „nyugodt” süllyedést az Alföldön és a Kisalföldön felgyorsult
süllyedés követte. Ennek okát a kutatók Pannon-medence aljzatát adó litoszféra lemez
fokozatos meggyűrődésében látták. A medencében a kiemelkedő területek (mint pl. a
Dunántúli-középhegység) nagy léptékű antiklinálisoknak, a süllyedő vidékek pedig, mint pl. az
Alföld szinklinálisoknak felelnek meg. A Pannon-medencére 3 irányból is aktív
nyomófeszültség hat: 1. Az adriai mikrolemez forgásából fakadóan bukik a Dinári-hegység
pereme alá, 2. a Cseh-masszívum irányából is feszültség hatása érződik (a Kárpátok nyugati
oldalán ez mérhető), 3. és az egykori kárpáti szubdukciós folyamatok végleges lezáródása miatt
is ÉNY-DK-i irányú nyomás hat a Keleti-Kárpátok felé az övező merev plató felől. Bada B. és
Horváth F. (1998) véleménye szerint az említett okok miatt a Déli-Alpok és a Dinaridák
vonulata a Pannon-medence felé mozog. A medence aljzatát képező egységek is felgyűrődnek,
antiklinálisok és szinklinálisok keletkeznek. A vertikális mozgások sebessége véleményük
szerint mindenütt kisebb, mint 5 mm/év. Joó I. (1992) szerint mind az emelkedés, mind a
süllyedés ütene évenként kb. 1–2 mm.
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A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FELTÁRÁS KÖRNYEZETÉNEK LITOLÓGIAI VISZONYAI
Az alaphegységet a felső kréta–paleogén üledékciklus szárazföldi, sekély- és mélytengeri
képződményei építik fel. Mintegy 100–500 m vastagságban települnek márgák, mészmárgák,
kavicsok, homokkövek, konglomerátum betelepüléses márgák és agyagmárgák. Felgyő és
Tömörkény környékén néhány helyen variszkuszi metamorf, illetve alsó és középső triász
képződmények is előfordulnak. Néhány helyen jura – kréta mészkövek is találhatók. A medence
aljzatának mélysége változó, a terület északi részén – 3000 m Bf, a nyugati részén – 4500 m
Bf, míg a felgyői „háttól” délkeleti irányban újra lejt Hódmezővásárhely felé, ahol eléri a 6500
m Bf mélységet is (Horváth Z., Marosi Gy. 2012). A terület Szegvár felé eső oldalán ez az érték
eléri a 6150 métert. Az alsó és középső miocén képződmények (a miocén elejétől a szarmatát
is beleértve) vastagsága néhány métertől több 100 méterig is változhat (vannak 900 m
vastagságúak is). Legidősebb az eggenburgi–ottnangi formáció. Folyóvízi környezetben
lerakódott agyag, aleurit, homok és konglomerátum (Hámor G. 1998). A kárpáti emeletet
szürke agyagmárga, aleurit és homokkő képviseli. Változó vastagságú üledékek. A szarmata
üledékek részben breccsa, homokkő rétegekből, részben sekélytengeri, partközeli üledékekből
állnak. Felgyőn a neogén üledékek alatt közvetlenül a variszkuszi kristályos övezet húzódik.

AZ ABONYI FELTÁRÁS KÖRNYEZETÉNEK LITOLÓGIAI VISZONYAI
A feltárás környezetének aljzata a Tisza Főegységhez, azon belül a Mecseki egységhez
tartozik (Haas et al. 2010). A medencealjzat jelentős részét a Szolnoki Flis öv felső kréta
homokkősorozatai, kisebb részét a Mecseki egység kréta pikkelyei alkotják. A területtől északra
fut a Közép-magyarországi tektonikai vonal (Csontos, Nagymarosi 1998). E szerkezeti vonal
mentén érintkezik a Tiszai és az Alpaca főegység (Csontos, Nagymarosi 1998). A triász
üledékeket az Abony-1-es fúrásban alul dolomit és márga, felül mészkő képviseli (Gajdos et al.
1997; Bércziné 1998). Bércziné (1998) szerint a jurát kovapala, az alsó krétát vulkanitok jelzik
a környékbeli Tiszagyenda-1 és -2 fúrásokban. A mélytengeri fázisú flis sorozat paleocénoligocén agyag, agyagmárga és aleurolit váltakozásából áll (Szepesházi 1973; Szentgyörgyi
1996; Haas 1998; Nagymarosi 1998). Nagymarosi (1998) szerint az oligocén képződmények a
flis öv délkeleti szegélyére korlátozódnak. Lemberkovics (2009) szerint legkésőbb az
oligocénben a vizsgált terület kiemelkedett, majd jelentősen lepusztult. A lepusztulás még az
alsó miocénben is zajlott. Hámor (1998) szerint a közép miocénben a transzgressziós tektonika
következtében dácittufa és riolittufa képződmények keletkeztek.
Abonyi Formációnak nevezzük a következő transzgresszió (a vizsgált terület Paratethys
elöntése) során kialakult sekély, szigettengeri üledéksorokat. Lemberkovics (2009) szerint a
tengerelöntés előrehaladtával a magaslatokon atoll, vagy zátony fáciesű mészkő, míg a peremek
felé homokkő ülepedett le. Szarmata képződmény (márga) a területen csak ritkán fordul elő.
Barabás I., Bunász N. és Tóth T. (2013) vizsgálta az Abony melletti Szolnok
környezetében az egyes részterületek aljzatának süllyedési különbségeit, melyek mind az ős –
és mind a mai vízfolyások futásirányát is megmagyarázzák. Új módszert dolgoztak ki. –
Süllyedési fázisonként vizsgálták az ősföldrajzi folyamatokat. A magminták jellemzőit
összevetették a geofizikai szelvényekről leolvasható üledékkőzettani jellegzetességekkel és a
MÁFI kutatófúrásainak anyagában szereplő nehézásvány vizsgálatok alapján összeállított
szelvénnyel is a célból, hogy fontos következtetéseket tudjanak levonni a több millió évvel
ezelőtti ősföldrajzi eseményekkel kapcsolatban. A nehézásvány értékek teljes pontossággal
mutatják a pleisztocén eleji folyóvízi behordások kezdetét. Tíz süllyedési fázist különítettek el,
3 alsó, 3 középső és 4 felső pleisztocént. Munkájukban megállapították, hogy a területen
évmilliók óta az Ős-Duna rakta le az üledékeit. A Duna a középső pleisztocén második
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süllyedési fázisában hagyta el végleg a területet. Helyét a Ny–ÉK felől folyó kisebb vízfolyások
vették át. A Tisza csak a holocénben, 5–6000 évvel ezelőtt került jelenlegi helyére. A ciklikus
szakaszokat a nagy homokrétegek megjelenése, majd a tengelydőlés és a mágneseződés iránya
megváltozásával magyarázzák. Véleményünk szerint, a vizsgált terület süllyedése már az alsó
pannon vége felé megkezdődött, 100–150 m vastag üledékösszlet rakódott le. E folyamat
tovább erősödött kb. 9 millió évvel ezelőtt a rodáni tektonikai fázis hatására. A Pannon-beltóban
a hatalmas folyódelták kb. 115 m vastag üledéksort hoztak létre (felső pannon alsó tagozata).
Középső tagozatában szintén jelentős homokrétegek alakultak ki. E tagozat fiatalabb részén
már az Ős-Duna üledékei találhatók. A pliocén felső részében már csak bizonyos
területsávokon alakult ki Ős-Duna homokréteg. A vizsgált terület a pleisztocén elején újra
megsüllyedt, az Ős-Duna hatalmas, kavicsos durva homokos hordalékkúpot épített Pilis–
Nagykőrös–Tiszakécske vonalon. Az ős-dunai hordalékanyag egyre erősödő jelenléte
mutatható ki az alsó pleisztocén három süllyedési szakaszában. A középső pleisztocén első
szakaszában volt az Ős-Duna a legnagyobb energiájú, 8–14 vastag homokréteget rakott le. Az
első üledékfázis fiatalabb üledéksorai már vékonyodnak. A második szakasz elején további
energiacsökkenés következett be, de az üledék még dunai homok. Ettől kezdve az Ős-Duna-ág
végleg eltávozott a területről. Helyét kisebb folyók, valószínűleg az Ős-Sajó, Ős-Hernád
foglalták el a felső pleisztocén süllyedési szakaszaiban. Csak a felső-pleisztocén két utolsó
süllyedési fázisában volt a Zagyva a terület fő feltöltője. A Tisza, véleményünk szerint, még
nem volt jelen a felső pleisztocénben. Csupán a holocénben, 5000–6000 évvel ezelőtt került
jelenlegi helyére a vizsgált terület környezetében. A fúrások üledéksorainak csak a legfelső 13–
14 méteres része tiszai eredetű. A szerzők kapott vizsgálati eredményei lényegesen gyarapítják
a terület fejlődéstörténetével kapcsolatos eddigi ismereteinket.

MÓDSZER
Egységes granulometriai kiértékelő és összehasonlító módszerrel vizsgálunk alföldi
infúziós löszfeltárásokat.
Az eredmények kiértékelésével lehetőség nyílik az eddigieknél jóval több és gyorsabb
információ megszerzésére a vizsgált területek fejlődéstörténetéről (a löszök ülepedésének
őskörnyezeti viszonyairól, a földrajzi környezetben bekövetkezett változásokról), a felső
pleisztocénben és a holocénben bekövetkezett éghajlatváltozásokról, a felmelegedési és
lehűlési maximumok adott rétegen belüli kimutatásáról, valamint a feltárások rétegeinek
ugyanezzel a módszerrel történő összehasonlító vizsgálati eredményeiről.
Szükséges még a specialisták számára is, hogy a viszonylag homogénnek tűnő
szelvényekről lehetőleg grafikonon ábrázolt és könnyen átlátható módon azonnal információkat
olvashassanak le a környezetjelző folyamatokról és azokat össze tudják hasonlítani az
ugyanolyan módszerrel készített többi szelvény grafikonjával, valamint, hogy a mutatószám
értékeket a szelvények adatbázisából azonnal naprakészen megtekinthessék.
A grafikonok és adatbázisok elősegítik, hogy a paleográfiai, paleoklimatológiai stb.
kutatások sokkal egyszerűbb, átláthatóbb és pontosabb jelzőszámokon alapuljanak.
Az alkalmazott granulometriai kiértékelésen alapuló módszer a rétegsorok függőleges és
vízszintes irányú korrelálását segíti elő. A kapott eredmények hozzájárulnak a vizsgált
feltárások környezete negyedidőszaki fejlődése és környezetváltozásai egyre pontosabb
megismeréséhez. Mivel a szelvények környezetjelző paraméterértékét azonos módszer
alkalmazásával nyerjük, így a löszfeltárások régión belüli és más régiókkal történő
összehasonlítása paleogeográfiai következtetések levonása céljából a legkorrektebb és a
legmegbízhatóbb adatokon alapul. E módszer alkalmazásával jellemezzük a negyedidőszaki
üledékeket, s ily módon következtetéseket kísérelünk meg levonni az üledékfelhalmozódás
259

dinamikájának változásaira, illetve a hasonló módon jellemezhető rétegek egymással történő
lokális párhuzamosítására vonatkozóan.
Az alkalmazott módszer keretében együtt vizsgáljuk és ábrázoljuk a hagyományos
üledékföldtani paramétereket (So, K, Sk, Md) a Magyarországon általunk bevezetett 2 új
környezetjelző mutatószámmal – a finomsági fokkal (FG) és a mállási indexszel (Kd) – valamint
a CaCO3-tartalommal és az agyag-, iszap-, lösz- és homok százalékos részesedése változásával.
Grafikonokon ábrázoljuk a két új mutatószám értékeit, a finomsági értéket (FG) [az
üledékek egymástól történő pontos elhatárolása, az ősdomborzat rekonstruálása, következtetés
a löszképződés helyére az FG %-os növekedéséből, ill. csökkenéséből, következtetés a
szélirányra és a viszonylagos szélsebességre a löszképződés idején] és a K d-indexet (a mállás
foka) [a rétegsoron belüli felmelegedési és lehűlési maximumok kimutatása], valamint a
hagyományos értékeket, az osztályozottsági-értéket (So) az üledékek származása
elkülönítésére, a csúcsossági-értéket (K) a lösz- és talajhatárok éles elkülönítésére, az
aszimmetria-fokot (Sk) a feltöltődő és a lepusztuló részterületek elkülönítésére.
A mutatószámok egymás mellett történő ábrázolásával vizsgáljuk azok együttes
környezetjelző szerepét. A kapott értékek alapján következtetések vonhatók le a szelvényen
belüli granulometriai változások megismerése során a nagyobb litológiai egységek, az
üledékképződései szakaszok, az esetleges üledékhiátuszok kimutatására, a homogénnek látszó
rétegeken belüli és az azonos genetikájúnak vélt rétegek közötti változások kimutatására a
löszös üledékek összehasonlíthatósága, párhuzamosíthatósága, ősföldrajzi következtetések
levonása céljából.

EREDMÉNYEK
Felső pleisztocén és holocén őskörnyezeti változásokat vizsgáltunk alföldi infúziós
lösszel fedett területeken Abony (2. ábra, 3. kép) és Hódmezővásárhely (3. ábra) térségében.
Granulometriai kiértékelő módszerünkkel végzett vizsgálatainkkal a rétegeken belüli, szabad
szemmel nem látható granulometriai (az őskörnyezetben végbement) változások kimutatására
törekedtünk.
Az üledékek mint az abonyi, mind a hódmezővásárhelyi feltárásban a környező területek
süllyedéséről tanúskodnak. A süllyedések okát részben a tanulmányban korábban részletesen
vázolt tektonikai mozgások, részben a Tisza szabályozása következtében megnövekedett
mederesési értékek magyarázzák. A tanulmányozott területeken a Tisza bevágódva kanyarog.
A folyó a szabályozási munkálatokig igen széles árterületeket járt be. Jelenlegi helyére a
geofizikai és a nehézásvány vizsgálatok alapján csak a holocénben került. Az általános
rétegzettségi viszonyok többnyire azt mutatják a vizsgált feltárásokban, hogy felső pleisztocén
végi ártéri agyagüledékekre – azok kifúrásától – homok, löszös homok, majd 2–4 m vastagságú
ártéri lösz települt. A fedő homokos lösz, amit réti talaj fed le. Domokos T. és Krolopp E. (1997)
véleménye szerint ha a pleisztocén végén a hulló por a kisebb kiemelkedésekre, halmokra esett,
abból típusos lösz, ha pedig a köztük lévő tavi-, mocsári-, lápi ártéri területekre hullott, abból
nedvestérszíni (ártéri vagy infúziós) lösz keletkezett. Kis É. véleménye szerint e nedvestérszíni
vagy infúziós összlet – ami szemcseösszetétel alapján iszapos agyag – csak abban az esetben
válik infúziós lösszé, ha rajta talajtakaró képződik. Az iszapos agyag a felette lévő talajban
lejátszódó kémiai folyamatok hatására vesz fel löszös szerkezetet.
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2. ábra. Az abonyi feltárás rétegparaméter értékei (Kis É.). Rétegtani
feldolgozás: Pécsi M., Schweitzer F., Kis É., Balogh J., di Gléria M.

3. kép. Az abonyi feltárás felső pleisztocén
végi és holocén üledéksora (Fotó: Kis É.)

Ezért hívhatjuk lösszerű üledékeknek, infúziós
lösznek. A magasabb agyagtartalmú ártéri
löszben nagyobb mennyiségű csapadék, talaj-,
vagy rétegvízszint emelkedés hatására az
agyaszemcsék megduzzadnak, a lösz jóval
keményebb állagúvá válik, mint a típusos lösz.
Infúziós löszrétegekből álló partfalak esetében e
miatt sokkal gyorsabban következik be a csúszás
és gyakoribb a csúszásveszély, mint típusos
löszökből állóaknál, pl. a Dunai magaspartok
esetében. A Helsinki Egyetem Radiokarbon
Laboratóriuma vizsgálatai eredményei szerint a
hódmezővásárhelyi téglagyár infúziós löszének
kora (Hel–1203Hódmezővásárhely) 24130 ±
360B.P., Kiss T. et al. (2013) szerint a környéken
a legidősebb meder kora 18,7 ± 2,3–16,3±1,9
ka.
Az
Abony
környéki
infúziós
löszsorozatok jóval vastagabbak, ciklikus
süllyedésre utalnak, míg a Hódmezővásárhely
környéki üledéksorok változó vékonyabb
rétegei a környező terület folyamatos, állandó
süllyedését jelzik. A felső infúziós löszsoroza-
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3. ábra. A hódmezővásárhelyi feltárás rétegparaméter értékei (Kis É.).
Rétegtani feldolgozás: Pécsi M., Schweitzer F., Szebényi E.
tok mindkét feltárás esetében vastagabbak, kb. 2–4 m-es magasságúak, az alsóbb rétegcsoportok
vastagsága nem éri el a fél métert. A két infúziós löszszint között és alatt is ártéri talajrétegek
(hidromorf talajok) húzódnak. Az alsó hidromorf talaj alatt iszapbetelepülést követően Abony
térségében kimutatható még egy infúziós löszréteg az alkalmazott granulometriai eljárás alapján
5,5–5,8 m-es mélységben. Mind a két vizsgált feltárás esetében e mélységétől lefelé lényeges
változás következett be. Nagyobb mélységekben már nem ismerhetők fel löszrétegek, különböző
típusú agyag és iszaprétegek váltakoznak egymással. Kis É. véleménye szerint a szabad szemmel
is jól elkülöníthető 2 infúziós löszréteg alatti két hidromorf (ártéri) talaj (3. kép) párhuzamosítható
a mezőföldi löszsorozatok (pl. paksi és dunaújvárosi löszfeltárás, Pécsi M. (ed) 1984b)
Dunaújváros-tápiósülyi összletével, a h1 és a h2 sorozatokkal. Domokos T. és Krolopp E. (1997)
feltételezte a Hódmezővásárhelytől É-ra fekvő mindszenti feltárás és Krolopp E. et al. (1995),
Sümegi P.–Krolopp E. (1995) és Sümegi P. (1995) a szegedi-öthalmi feltárás vizsgálata során, hogy
a pleisztocén jeges időszakaiban típusos a lösz a halmokra, még az infúziós (vagy ártéri) lösz a
nedves térszínre – ártér, mocsár, tó – kiülepedett poranyagtól keletkezett. Véleményük szerint a
terület folyóvízi ártér volt a felső pleisztocén egy aránylag gyenge klímájú szakaszában. Az éghajlat
kontientálisabbá válásának hatására homokmozgás indult meg, a homok anyaghoz lösz is
keveredett és a lösz került túlsúlyba, Szerintük ez a folyamat BP 18000–16000 évek között ment
végbe. A bizonyíték a löszből kimutatott Punktum–Vestia turgida malakosztratográfiai szakaszba
tartozó csigafauna. A mintákat Kordos L. határozta meg 1991-ben. Véleménye szerint pleisztocén
vagy holocén kifejezetten sztyepp jellegű faunákról van szó. A radiokarbon kormeghatározás
(gerinces faunából) alapján az öthalmi I. löszszelvény felhalozódási kora 19.000 és 19.500 Bp, a
mamutcsont kora (a peleolit régészeti ásatásról 19.100 ± 19.400 BP. Krolopp E. (2001) tápiósülyi
vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Ságvár–Lascaux mikrointerstadiális kora
a feltételezettnél nagyobb kb. 3000 év, 18.500 és 15.500 évek között.
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Paramétereinkkel az alföldi feltárásainkban lényegesen több rétegeken belüli
változásokat tudunk kimutatni, mint szabad szemmel történt felvételezéseink, illetve a
frakciótartomány szerinti részesedések alapján.
Az ősföldrajzi környezetre vonatkozó információk azonnal leolvashatók a szelvények
mellé szerkesztett mintánkénti összes paraméterértéket tartalmazó grafikonokról.
Rendelkezésre áll egy – a szelvény adott mélysége mentén húzott – vízszintes vonal mentén a
szelvényen belüli bármely kiválasztott réteg összes ősföldrajzi és üledékföldtani
paraméterértéke.
Az abonyi feltárásban (2. ábra, 3. kép) 9, a hódmezővásárhelyiben (3. ábra) 11 réteget
tudtunk elkülöníteni. Ezek a következők:
Abony:
I. 4 talajszint
1 réti talajszint és
3 hidromorf (ártéri) löszszint
II. 2 infúziós löszszintet (4. kép)
III. 2 iszapos szürke agyagszintet és
IV. 1 kékes iszapos agyagszintet (5.kép)
Hódmezővásárhely:
I. 4 talajréteget
1 rétitalajt és
3 hidromorf (ártéri) talajt
II. 1 infúziós lösz és finomhomok
sűrű váltakozásából álló rétegsort
III. 3 infúziós löszréteget
IV. 2 tarka agyagréteget és
V. 1. folyóvízi homokréteget.
Az abonyi feltárás rétegsora felső
würm glaciális és holocén összleteket
tartalmaz. A felső infúziós lösz középső
része 14C kora 12,454±400 y BP,
(Hertelendi E. 1993, In. Lóki J. et al.
1994).
Ugyanezen összlet középső
részének (AB2 IRSL) kora Frechen M. et
al. (2004) szerint 48,200±14,900 y BP, az
összlet felső részének (AB1) TL:
53,300±10,2, IRSL: 41,700±4,600 y BP.
Az infúziós lösz alsó részének kora (AB3)
FRECHEN et al. (2004) szerint IRSL:
44,600±4,100 y BP, míg Sümegi P. et al.
(1992) tiszaalpári ugyanezen infúziós lösz
szintje alsó részének kora 14C 15,300±300
y BP. A löszös homok szintje (AB4)
4. kép. Az abonyi feltárás felső infúziós löszrétege
FRECHEN M. et al. (2004) szerint
(Fotó: Kis É.)
IRSL: 44,600±4,100 y BP. Az alatta
húzódó hidromorf talaj kora LÓKI J. et
14
14
al. (1994) szerint C 21,970±400 y BP. A C adatokhoz képest az infúziós TL és IRSL
értékeiben meglévő jelentős különbségek oka KIS É. véleménye szerint abban rejlik, hogy míg
a típusos löszök többnyire in situ üledékek, addig az ártéri vagy infúziós löszök kétszer,
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többször, vagy sokadszorra is áttelepítődhettek, megváltozhattak a leülepedéskori sugárzási
viszonyok.

5. kép. Az abonyi feltárás kék agyag rétege (Fotó: Kis É.)
A két feltárást összehasonlítva a leglényegesebb különbség, hogy a hódmezővásárhelyi
sokkal, szinte másfélszer, kétszer agyagosabb, mint az abonyi. A hódmezővásárhelyi feltárás
szinte 80%-ában az ártéri iszapos, agyagos rétegek dominálnak.
A finomsági értékek a talajokban maximumcsúcsokat a homokokban minimumcsúcsokat
mutatnak, így a finomsági értékgörbe pozitív kiugrásaiból – a mintavételezéskor
megszerkesztett szelvényismeretek nélkül is – felismerhetők a talajszintek, a talajcsúcsok
melletti bal oldali értékekből pedig a löszös üledékek. A negatív irányú kiugrások a homok
betelepüléseket, a „homokcsúcsok” melletti jobb oldali értékek pedig az iszapbetelepüléseket
jelzik.
Az őskörnyezeti változásokra vonatkozó információk a szelvények mellé szerkesztett
grafikonokról közvetlenül leolvashatók.
A rétegeken belüli granulometriai értékváltozások alapján meg tudjuk kísérelni a
különböző szelvények rétegeinek párhuzamosítását. Az abonyi feltárásban 2, szabad szemmel
is jól elkülöníthető 2,1 m vastag felső, 0,4 m középső és egy szabad szemmel nem elkülöníthető,
csupán rétegparaméter-értékekkel kimutatható 5,6 és 5,9 m között húzódó infúziós löszszint
húzódik. Finomsági értékmutatók alapján a felső rétegben a kimutatott talajhiátus alatt egészen
a réteg aljáig fokozatos szemcsefinomodás állapítható meg.
Az abonyi feltárásban 2 szabad szemmel is jól elkülöníthető, 2,1 m vastag felső, 0,4 m
középső és egy szabad szemmel nem elkülöníthető, csupán rétegparaméter-értékekkel
kimutatható 5,6 és 5,9 m között húzódó infúziós löszszint húzódik. Finomsági értékmutatók
alapján a felső rétegben a kimutatott talajhiátus alatt egészen a réteg aljáig fokozatos
szemcsefinomodás állapítható meg.
A feltárásokban a finomsági görbékről leolvasott értékekből igen nagy pontossággal
következtethetünk az üledék jellegére és a rétegek határaira. Például az abonyi felső infúziós
lösz és az alatta húzódó ártéri talaj határa a szabad szemmel megállapított 3,4 m helyett 3,2 m,
a második ártéri talaj és a felette húzódó infúziós löszréteg határa 4,9 m-ről 4,7 m-re módosul.
A hódmezővásárhelyiben a felső infúziós lösz felső határa 2,6 m-ről 2,4 m-re módosul.
A recens réti talaj FG értékei az abonyi feltárásban 76 és 82 között, a
hódmezővásárhelyiben 78 és 82 között változik. Az abonyi feltárás felső infúziós löszének
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átlagos értékei 66 és 71, a hódmezővásárhelyié 68 és 74 közöttiek. Lényeges, szabad szemmel
nem látható szemcsenagyság-változás mutatható ki a hódmezővásárhelyi infúziós lösz 1,5–1,8
méteres mélységben. Az üledékre jellemző átlagos 70-es FG érték helyett a mutatószám érték
82-re nőtt, ami jellegzetes talajérték. Ez azt jelenti, hogy a lepusztult talaj szemcséi még
megtalálhatók a löszös üledékben. A Kd-index (Kd) a talajokban negatív csúcsokat, a löszökben
maximum csúcsokat, a homokban minimum csúcsokat mutat. Segítségével könnyen
elkülöníthetők a különböző típusú löszkötegek és a talajok túlnyomó többsége. A statisztikai
értékeket ábrázoló görbékről a jobb oldali kiugrásokból azonnal leolvashatók, hogy a lehűlési
maximumok mely löszrétegek milyen mélységében, illetve hogy a felmelegedési maximumok
mely talajrétegek milyen mélységében következtek be. Az abonyi feltárás esetében a
legnagyobb lehűlés a felső infúziós löszréteg 3,8 m-es mélységében, az alsó infúziós löszréteg
4,6 m-es mélységében mutatható ki. A hódmezővásárhelyi feltárás esetében a felső infúziós
löszréteg felső részénél, 2,6 m-es mélységben és az alsó infúziós löszréteg középső részénél 4,5
m-es mélységben mutatható ki, mindkét esetben az alsó löszrétegben volt a nagyobb fokú a
lehűlés.
Felmelegedési időszak – de nem melegmaximum – mutatható ki az abonyi felső infúziós
löszréteg 1,4 méteres mélységében, ahol korábban talajhiátust mutattunk ki. Melegmaximumok
jelentkeznek a 3 abonyi ártéri talajban, 4, 5,1 és 6,2 m-es mélységben, a hódmezővásárhelyi
feltárásban 2,2 m-es, 3,1, 3,7 és 5 m-es mélységben. Az enyhébb hidegmaximumot
hódmezővásárhelyen a felső infúziós löszben 2,6 m-es mélységben, a magasabb értékű
hidegmaximumot 4,5 m-es mélységben tapasztaltuk. A felső két infúziós löszrétegből mindkét
esetben az alsó mutatkozott hűvösebb éghajlati körülmények között keletkezettnek.
A Kd-index különös jelentősége a hiátusok kimutatásában rejlik. Megállapításainkat csak
erősítik a feltárások csúcsossági értékei, amelyek egyértelműen kijelölik a lösz- és
talajhatárokat.
Az Sk-értékekről leolvashatjuk, hogy feltöltődő, vagy lepusztuló területről van-e szó,
illetve értékeik alapján következtethetünk az üledékek áttelepített jellegére. A korábban
gyakran használt Md mutatószámértékeit megerősítik a finomsági értékek, melyek a sokkal
finomabb szemcseváltozásokat is kimutatják és használatuk lényegesen praktikusabbnak tűnik
a korábbi értékmutatónál.
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Kis Éva73 – Balogh János74 – Viczián István74– Szeberényi József74 – Prodán Tímea74 – Őrsi
Anna74
KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK A KÖZÉP-DUNA MENTÉN
(típusos löszsorozatok vizsgálata alapján)

BEVEZETÉS
Őskörnyezeti (őséghajlat, ősdomborzat) és a vizsgált területek fejlődéstörténetére
vonatkozó változásokat vizsgálunk típusos lösz- és talajsorozatok kutatása során 2 feltárás, a
pollauer-bergi (1. kép) és a paksi löszfeltárás (2. kép) környezetében.

1. kép. A pollauer-bergi feltárás környezete(Fotó Kis É.)
Kutatásainkat az általunk kidolgozott környezetjelző kiértékelő módszer keretében új- és
hagyományos rétegparaméter értékek együttes vizsgálatával végezzük.
Célunk, hogy minél pontosabb képet kaphassunk a Kárpát-medence negyedidőszaki
fejlődéstörténetéről, a földrajzi környezetben bekövetkezett változásokról a szelvények rétegein
belüli granulometriai változások megismerése során. Az eredmények grafikonokról történő
leolvasása során lehetőség nyílik az eddigieknél jóval több és gyorsabb információ megszerzése
Kis Éva, Balogh János, Viczián István, Szeberényi József, Őrsi Anna: Magyar Tudományos Akadémia,
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet
E-mail: kis.eva@csfk.mta.hu, balogh.janos@csfk.mta.hu, viczian.istvan@csfk.mta.hu,
szeberenyi.jozsef@csfk.mta.hu; orsi.anna@csfk.mta.hu
74 Prodán Tímea: Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Geodéziai és
Geofizikai Intézet
E-mail: prodantimea@ggki.hu
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a korábbiaknál pontosabb paleogeográfiai, üledékföldtani és geomorfológiai következtetések
levonására.

2. kép. A paksi löszfeltárás É-i fala (Fotó: Kis. É.)
Olyan módszert kerestünk, amely segítségével a löszös- és lösszerű üledékek elkülönítése
viszonylag nagy megbízhatósággal már néhány, de bizonyos esetekben akár már egyetlen
mutatószám ismeretében is lehetővé váljon.
A rétegen belüli szemcsefinomodások, durvulások, illetve a réteghiátusok kimutatásával
a jégkorszak alatt bekövetkező éghajlati és a domborzatban bekövetkezett változások
megismeréséhez juthatunk közelebb.
Szükséges még a specialisták számára is, hogy a viszonylag homogénnek tűnő
szelvényekről lehetőleg grafikonon ábrázolt és könnyen átlátható módon azonnal információkat
olvassanak le a környezetjelző folyamatokról és azokat össze tudják hasonlítani az ugyanolyan
módszerrel készített több szelvény grafikonjával, valamint, hogy a mutatószámértékeket a
szelvények adatbázisából azonnal naprakészen megtekinthessék.
Vizsgálataink eredményei, a kapott mutatószámértékek a szelvények minden egyes
mélységi pontjához húzott vízszintes vonal mentén a görbék metszéspontjairól leolvashatók.
Vizsgálatunk tárgyává azért választottuk a pollauer-bergi feltárást, mert kevés benne a
réteghiány, szinte hiánytalan felső pleisztocén rétegsorral rendelkezik és mutatja mind az utolsó
interglaciális, mind az utolsó nagy eljegesedés és az interglaciálist megelőző riss eljegesedés
alatt bekövetkező felmelegedési és lehűlési időszakra vonatkozó változásokat. Jelzi a kb.
140ezer év óta bekövetkezett környezeti változások szinte minden rezdülését. A feltárás az ún.
„Morva-kapu” környezetében található és közvetíti mind az észak-európai szárazföldi, mind a
hegységi (alpi) eljegesedés összes „rezdülését”. A feltárás nem nagy távolságra található az
egykori európai szárazföldi jégtakarók peremétől és igen közel fekszik a „Morva-kapu”
környezetében a Dunához és a jégkorszak alatt szintén eljegesedett Alpok előteréhez. A löszés talajsorozatok a Pollauer-Berg pedimentjére és glasisjára, illetve a lábánál fekvő – napjainkra
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már tározóvá felduzzasztott – Dyje-folyó teraszüledékeire települ. A paksi feltárás viszont azért
különleges, mert fel van benne tárva a Brunhes-Matuyáma (B/M) paleomágneses határ (kora
mintegy 790ezer év) a PD1 és PD2 vöröses agyagszintek között (Pécsi M. et al. 1974), illetve a
PD2 szintben (kb. 800 ezer év, (Foster et al. 1994). A paksi feltárásban az utolsó interglaciális
talajsorozatának jelentős része, illetve felette kb. 30ezer évnek megfelelő üledék lepusztult (Kis
É.), e hiátusokat a pollauer-bergi feltárásból szinte pótolni lehet, illetve a BD1 talajszint feletti
rétegek szinte hiánytalanul összehasonlíthatók a szemcseméret változásait mutató paraméterértékekkel. A két feltárás ezen rétegeinek párhuzamosítási lehetősége elvi felső pleisztocén
rétegsor megállapítását teszi lehetővé (Kis É.).
Alkalmazott kutatási módszerünk az e rétegsorokban bekövetkező, szabad szemmel nem
látható (amelyek csak nehezen, vagy nem is tagolhatók és vízszintes korrelációjuk is komoly
nehézséget jelent) granulometriai, ősföldrajzi változások megismerését teszi lehetővé az
őslénytani módszerek kiegészítéseként.
A módszer a rétegsorok függőleges és vízszintes korrelálását segíti elő.
A pollauer-bergi feltárás környezetének szedimentológiai, biosztratigráfiai és geomorfológiai
vizsgálatával számos kutató foglalkozott (Svoboda, J. 1994, 2001; Svoboda J. et al. 2000,
Prošek, F.R.–Lozek, V. 1957, Pécsi M. (ed) 1984; Pécsi M. 1993, Lozek V. 1994, Kukla J. et
al. 1961, Havliĉek P. et al., Czudek T. 1985, 1988a; Schweitzer F. 2000, Schweitzer F. 1997).
A paksi feltárás környezetével foglalkozó legismertebb tanulmányok Ádám L. et al 1954;
Bacsák Gy. 1942; Borsy Z. et al. 1979; Bulla B. 1937; Kriván P. 1955; Márton P. 1979;
Milankovitsch M. 1941; Pécsi M. 1995; Pécsi M. et al. 1995; Szebényi E. 1979; Zöller L. et al.
1994; , Pécsi M. 1993; Pécsi M.–Schweitzer F. (ed) 1995.

A VIZSGÁLT FELTÁRÁSOK HELYZETE
A pollauer-bergi feltárás (1. kép) a Morva-süllyedéken, a Pollauer-Berg É-i lábánál, a
Dyje-folyó – víztározóvá duzzasztott – süllyedékterülete peremén helyezkedi el. A Morvavidék lösz- és löszszerű üledékeiben számos sztratigráfiailag jelentős feltárás található. A
Morva-és a Sziléziai-süllyedék – a Külső-Kárpáti süllyedéken keresztül – a Bécsi-medence és
a Közép-Lengyel-alföld elágazásának tekinthető, a Kárpát-medence ÉNy-i, Morvaországba
benyúló része. Neogén és kvarter üledékek fedik. Míg a negyedidőszakban a Morvai-süllyedék
felhalmozódási terület volt, a Nyugati-Kárpátok felső vonulata és a szomszédos csehmasszívum kimondottan lepusztulási terület volt. A süllyedékterületek további medencék és
árkok, valamint platók és hegységi tájak kistájakra oszthatók.
A paksi feltárás (2. kép) az Alföld legnyugatibb középtáján, a Mezőföldön helyezkedik
el. A Mezőföld az Alföld legmagasabbra kiemelt része, amely már átmenet a Dunántúlidombság felé. A Duna partján 50–60 km-es peremmel szakad le a Dunamenti-síkságra. a
Dunakömlőd-paksi hát É-i részén húzódik (Ádám L.–Marosi S.–Szilárd J. 1954). A Paksseregélyesi-plató legdélebbi darabja. A terület minden oldalról szerkezeti vonalakkal határolt,
DK-felé kibillent felszín. K-en, Paks környékén meredek, laterális erózióval alámosott
törésperemmel szakad le a Dunára. Paksról É-ra Bölcskéig a Duna óholocén partpusztító
munkájainak eredményeként a plató pereme ívesen beöblösödik. A terület tipikus löszvidék.

MÓDSZER
Kutatásaink során a pollauer-bergi és a paksi feltárások granulometriai értékmutatói
alapján vizsgáljuk a típusos lösz- és paleosol sorozatokat.
Az eredmények kiértékelésével lehetőség nyílik az eddigieknél jóval több és gyorsabb
információ megszerzésére a vizsgált területek fejlődéstörténetéről (a löszök ülepedésének
őskörnyezeti viszonyairól, a földrajzi környezetben bekövetkezett változásokról),
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pleisztocénben és bekövetkezett éghajlatváltozásokról, a felmelegedési és lehűlési maximumok
adott rétegen belüli kimutatásáról, valamint a feltárások rétegeinek ugyanezzel a módszerrel
történő összehasonlító vizsgálati eredményeiről.
Szükséges még a specialisták számára is, hogy a viszonylag homogénnek tűnő
szelvényekről lehetőleg grafikonon ábrázolt és könnyen átlátható módon azonnal információkat
olvashassanak le a környezetjelző folyamatokról és azokat össze tudják hasonlítani az
ugyanolyan módszerrel készített többi szelvény grafikonjával, valamint, hogy a mutatószám
értékeket a szelvények adatbázisából azonnal naprakészen megtekinthessék.
Az alkalmazott granulometriai kiértékelésen alapuló módszer a rétegsorok függőleges és
vízszintes irányú korrelálását segíti elő. A kapott eredmények hozzájárulnak a vizsgált
feltárások környezete negyedidőszaki fejlődése és környezetváltozásai egyre pontosabb
megismeréséhez. Mivel a szelvények környezetjelző paraméterértékét azonos módszer
alkalmazásával nyerjük, így a löszfeltárások régión belüli és más régiókkal történő
összehasonlítása paleogeográfiai következtetések levonása céljából a legkorrektebb és a
legmegbízhatóbb adatokon alapul. E módszer alkalmazásával jellemezzük a negyedidőszaki
üledékeket, s ily módon következtetéseket kísérelünk meg levonni az üledékfelhalmozódás
dinamikájának változásaira, illetve a hasonló módon jellemezhető rétegek egymással történő
lokális párhuzamosítására vonatkozóan.
Az alkalmazott módszer keretében együtt vizsgáljuk és ábrázoljuk a hagyományos
üledékföldtani paramétereket (So, K, Sk, Md) a Magyarországon általunk bevezetett 2 új
környezetjelző mutatószámmal – a finomsági fokkal (FG) és a mállási indexszel (Kd) – valamint
a CaCO3-tartalommal és az agyag-, iszap-, lösz- és homok százalékos részesedése változásával.
Grafikonokon ábrázoljuk a két új mutatószám értékeit, a finomsági értéket (FG) [az
üledékek egymástól történő pontos elhatárolása, az ősdomborzat rekonstruálása, következtetés
a löszképződés helyére az FG %-os növekedéséből, ill. csökkenéséből, következtetés a
szélirányra és a viszonylagos szélsebességre a löszképződés idején] és a K d-indexet (a mállás
foka) [a rétegsoron belüli felmelegedési és lehűlési maximumok kimutatása], valamint a
hagyományos értékeket, az osztályozottsági-értéket (So) az üledékek származása elkülönítésére, a csúcsossági-értéket (K) a lösz- és talajhatárok éles elkülönítésére, az aszimmetria-fokot
(Sk) a feltöltődő és a lepusztuló részterületek elkülönítésére.

EREDMÉNYEK
Alkalmazott kiértékelő módszerünk hasznosnak bizonyult az üledékek jellemzésére (1, 2.
kép).
A vizsgált területek őskörnyezeti viszonyaira vonatkozóan számos új, fontos információ
birtokába jutottunk.
A vizsgálati eredmények egyszerűen leolvashatók a feltárások mellé szerkesztett
rétegparaméter görbékről. A feltárások bármely mélységi pontja mentén húzott vízszintes vonal
mentén egyszerre leolvashatók az adott rétegsorra vonatkozó ősföldrajzi és fejlődéstörténeti
mutatószámértékek. Segítségükkel lehetőség van pl. a rétegek és a réteghatárok meghatározására, a rétegeken belüli szemcsefinomodások és durvulások, a hiátusok, a felmelegedési és
lehülési maximumok kimutatására, a mállás és az osztályozottság fokának meghatározására, az
üledékek in situ, vagy áttelepített jellegének, illetve a környezeti viszonyokban bekövetkezett
változások kimutatására az üledékképződés idején.
1. Össze tudunk állítani egy általánosított, felső-pleisztocén elvi rétegsort. A hiányzó alsó,
mintegy 25 ezer éves üledéksort pótolni tudjuk a pollauer-bergi hiánytalan szárazföldi
üledékrésszel. E hiánytalan szárazföldi üledéksorozatok besorolását megerősítik a szintén
hiánytalan rétegsorú antarktiszi és grönlandi fúrásmagok értékei.
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3. kép. Az utolsó eljegesedés lösz- és talajsorozata. (Fotó: Balogh J.)
A felső-pleisztocén szelvények sokkal részletesebbek, hiszen a feltárás a „Morvakapuban” mind a fennoskandináviai szárazföldi eljegesedés, mint az alpi hegységi eljegesedés
„összes rezdülését” mutatja. A pollauer-bergi feltárás alsó részén található interglaciális
talajsorozat (benne az interglaciális molluszka faunával) alsó erdőtalajai megfelelnek a paksi
feltárásokban a korábbi MF2 talajsorozat alsó részének. A rétegeket a mendei
típusfeltárásunkkal összehasonlítva (4., 5. kép) az láthatjuk, hogy Mendén az MF1-2 talajsorozat
között csak egy csekély löszréteg maradt meg, tehát a kiemelkedés mértéke még nagyobb volt,
mint Pakson, hogy kb. 30–35 ezer évnek megfelelő üledékösszlet hiányzik.

4. kép. Az MF2 talajsorozat felső és alsó
szintje Mende környékén (Fotó: Kis É.)

5. kép. Csillámszerű kiválás az MF2 alatti
löszrétegben (Fotó: Kis É.)

2. Kis É. véleménye szerint – a pollauer-bergi rétegfeldolgozásunk alapján – a paksi
feltárásokban is a lepusztult MF2 talajsorozat az utolsó interglaciális talajkomplexuma, ebből
csak a foltok maradtak meg Pakson a csernozjom és barna erdőtalaj határán, részben áttelepítve.
A felső csernozjom talaj mészkonkrációi az áttelepedett anyagban még felismerhetők.
3. Az eljegesedés utáni kéregmozgások szerepe mind a pollauer-bergi, mind a mezőföldi
feltárások környezetében lényeges emelkedés következett be. Pollauer-Berg környékén az
emelkedés mértéke kisebb volt, mint Paks környékén. A lepusztulás ellenére szinte hiánytalan
üledéksorral van dolgunk, ott az üledékektől csak bizonyos rész pusztult le. Paks környékén
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szinte teljesen hiányoznak az utolsó interglaciális üledéksorai (csak nyomokban fedezhetők
fel), valamint felette mintegy 25ezer évnek megfelelő üledékösszlet.
4. Nem volt eljegesedés a vürm1 időszakban. A würm1 időszaknak megfelelő (kb. 100
és 75 ezer év) MIS 5C, MIS 5b és MIS 5a periódusok idején Kis É. véleménye szerint nem volt
löszképződés, vagy csak olyan minimális időtartamokra vonatkozott, hogy szinte nem lehet
kimutatni. A morvai terület feltárásaiban, ahol lényegesen kisebb volt a kéregmozgások utáni
emelkedések mértéke 25 ezer év alatt szinte mindenütt képződött egymás alatt 2–2 dupla vastag
csernozjom talaj. E ciklikus talajképződéseket igazolják vissza a grönlandi és az antarktiszi
jégmagok hőmérséklet-értékei is. E jelenségek magyarázatául szolgálhat az az átlaghőmérséklet különbség, ami az utolsó interglaciális és a holocén között fennáll. Az utolsó
interglaciális átlaghőmérséklete 5 °C-kal melegebb volt a jelenleginél. 25 évre volt szükség
ahhoz, hogy a fokozatos lehűlés értéke elérje a löszképződéshez szükségeset. Ezen időszak alatt
a paksi feltárás környezetében is 2x dupla vastag talajnak, összesen 4 stadiális talajnak kellett
képződnie. Az MIS 4 stadiumtól felfelé megmaradt viszont az üledék. Az MIS 4 stádiumban
(75–60 ezer év) löszkötegek, az MIS 3. szakaszban (60-30ezer év) a talajsorozatok minimális
löszbetelpüléssel ide tartozik az MF dupla talaj alsó, erdei része is. AZ MIS 2 időszak (30–11,5
ezer év) MF1 talaj felső csernozmoj talajával kezdődik. Rá nagy vastagságú lösz épül. A h1 és
h2 humuszhorizontok mindkét feltárásban beazonosíthatók. Korolási (kb. 16 és 18 ezer év)
szempontból különösen jelentősek.
Paramétereinkkel a pollauer-bergi feltárásban (1. ábra, 6. 7. kép) 19 réteget tudtunk
elkülöníteni:
I. 10 talajréteget
3 talajsorozatot (alsó, 2 talajjal; középső, 3 talajjal; felső, 2 talajjal)
2 gyengén humuszos szintet
1 recens talajt

1. ábra. A pollauer-bergi feltárás rétegparaméter-értékei (Kis É.)
Rétegtani feldolgozás: Schweitzer F., Kis É., Balogh J., di Gléria M.
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II. 6 löszréteget
III. 2 ún. „marker-lösz” réteget (kb. 5
cm vastag, a szelvényrajzon nem ábrázolható réteg az alsó talajsorozat felett, illetve
a középső talajsorozat alsó csernozjom
talaja felett).
A szelvény rétegeinek határai az 1.
ábráról leolvashatók.
A szelvény alján riss lösz található.
Felette az alsó talajsorozat (interglaciális) 2.
talaja húzódik: az alsó, a kétosztatú barna
erdőtalaj és a felső, a csernozjom talaj. A
barna erdőtalaj lejtőjén és az e talaj fölötti
lemosott rétegekben interglaciális molluskafauna maradványai bizonyítottak (Prošek,
F.R.–Lozek, V. 1957). Az alsó talaj tehát
interglaciális talaj. Az alsó és a felső talaj
között egy kis vékony típusos szoliflukciós
jelenségeket mutató löszréteg található. E
hideg periódust jelölő löszréteg választja el
egymástól a két meleg időszaknak megfelelő talajréteget. A fiatalabb felső barna
talajon belül 2 nedves-meleg klímamaximum mutatható ki (Kd = 1,3; 1,2).
6. kép. A pollauer-bergi feltárás riss lösz, utolsó
interglaciális és glaciális üledéksorai (Fotó: Kis
É.)

7. kép. Teraszüledéken kialakult ráncolt vagy fodrozott talajok a feltárástól
D-re (Fotó: Kis É.)
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A barna erdőtalaj alsó, B horizontja helyben, az alatta lévő löszből képződött. Felső, A
horizontja lemosódott, a barna erdőtalaj felsőbb rétegeibe talajos agyag (FG értéke maximális
a szelvényben: 72–73 körül mozog) nyomult be. A barna erdőtalajon egy csernozjom van,
amely a barna erdőtalaj egykori A horizontjának lemosott anyaga.
Az alsó talajsorozatot felülről a kb. 5 cm vastag marker-lösz zárja, amely löszből képződött
lejtőüledékekből telepítődött át. Viszonylag jelentős mennyiségű homokfrakciója a Pollauer-berg
alacsonyabb részeinek homokkövéből származik. Világosszürke, finomszemcsés.
A középső talajsorozat – amely az alsó csernozjomtalajból és a felette lévő kettős osztatú
csernozjomtalajból áll – alsó sötétszürke csernozjoma alatt és felett is marker-lösz húzódik.
Valószínűleg ez telepítette át ezt a csernozjom réteget. E finomszemcsés, marker-löszös lejtők
felszínén – azok magasabb régióiból származó – agyagdarabkák találhatók.
A felső talajsorozaton – amely kettős osztatú barna talajból áll és amelyet
paraméterértékei alapján a kárpát-medencei MF1 talajjal párhuzamosíthatunk (Kis É.) –
homokcsíkos, mésztelen lösz található. E legfiatalabb lösz alsó részében Svoboda, J. (2001)
szerint legalább hat későpaleolitikumi település kunyhóit, tűzhelyeit, löszben lévő tároló
gödröket, szobrokat és sok mamutcsontot találtak. Az utóbbi időben három fiatal csontváza is
előkerült. A pollauer-bergi lelőhelyszint 29 000-24 000 éves.
A felső talajsorozat és a recens talaj között vastag löszköteg húzódik. E löszkötegben
löszsztyep vegetációt és száraz-hideg éghajlatot mutató molluskafaunák fordulnak elő. A
paraméterértékek értelmezési lehetőségeit a fentiekben részletesen kifejtettük. Ezek alapján az
összes minta összes mutatószámértéke leolvasható az 1. ábráról.
A szelvény rétegeinek pontos meghatározását az FG és a Kd-értékek alapján tehetjük meg.
A finomsági görbékről leolvasott értékekből igen nagy pontossággal következtethetünk
az üledék jellegére és a rétegek határaira. Pl. a paksi szelvény alapján a BA talaj és az alatta
fekvő löszréteg határa 20,9 m, az MB talaj es a felette lévő löszköteg határa 22,5 m.
A finomsági érték különösen nagy segítséget nyújt a rétegek határairól vett minták
hovatartozásának eldöntésében azon esetekben, amikor ezt a mintavételezéskor készített
szelvény leírása során szabad szemmel nem tudjuk eldönteni. Elegendő adat birtokában a
felállított osztályozási nomenklatúra alapján megkísérelhető a különböző szelvények
rétegeinek párhuzamosítása.
A finomsági érték (FG) a talajokban maximumcsúcsokat, a homokokban minimum csúcsokat
mutat, így a finomsági értékgörbe pozitív kiugrásaiból – a mintavételezéskor megszerkesztett
szelvény ismerete nélkül is – felismerhetők a talajszintek, a „talajcsúcsok” melletti baloldali
értékekből pedig a fiatal löszök a közepesnél finomabb, míg az öreg löszök a közepesnél lényegesen
finomabb értékekkel. A negatív irányú kiugrások a homokbetelepüléseket, a „homokcsúcsok”
melletti jobb oldali értékek pedig az iszapbetelepüléseket jelzik.
A Kd-index (Kd) a talajokban negatív csúcsokat, a löszökben maximum csúcsokat, a
homokokban minimum csúcsokat mutat. Segítségével igen egyszerűen és egyértelműen
elkülöníthetők a fiatal (Kd =2,45–4,47) és az öreg löszkötegek (Kd =1,12–4,49), valamint a
talajok túlnyomó többsége a mezőföldi üledékekre jellemző K, értékek alapján felállított
osztályozási nomenklatúra segítségével.
A statisztikai értékeket ábrázoló görbékről a jobb oldali kiugrásokból azonnal
leolvashatók, hogy a lehűlési maximumok mely löszrétegek milyen mélységében, illetve, hogy
a felmelegedési maximumok mely talajrétegek milyen mélységeiben következtek be.
A finomsági-értéknek és a Kd-indexnek az együttes ki értékelése sok olyan kérdés
eldöntésében is segítséget nyújt, amelyekre eddigi kutatásaink alapján nem kaphattunk pontos
választ, pl. az üledék pontosabb elkülönítésében (pl. a fiatal és öreg löszök elkülönítésében),
pontosabb rétegtani lehatárolásában, meghatározásában, a leülepedés időszakában környezetére
vonatkozó következtetések levonásában, az esetleges üledékhiátusok kimutatásában.
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A Kd-értékek segítségével az üledékek meg- és elhatárolásán kívül meg lehet állapítani a
felmelegedési és lehűlési maximumok rétegen belüli mélységét és erősségét. A két legerősebb
hidegmaximum csoport a würm3 és a würm2 löszrétegen belül mutatható ki. Würm3-on belüli
lehűlés i maximumok találhatók pl. 3,15 m-es és 3,9 m-es (Kd = 2,5-2,5), ill. a két váztalaj
között 4,7 m-es mélységben (Kd = 3,00), würm2-ön belüliek pedig 6,7 és 7,3 m között.
Figyelemre méltó, hogy az alsó talajcsoport 2 utolsó interglaciális talaja közötti vékony
löszréteg (alig ábrázolható) hidegmaximuma jóval magasabb értékű, mint a felette lévő würm1
löszréteg értéke. Ezen löszréteg igen vékony volta miatt azonban feltételezhető, hogy a
löszréteg jelentős része hiányzik vagy áttelepített. A löszréteg középső részének kurtózis értéke
is éles réteghatár-változástjelöl, ami szabad szemmel nem látható.
A legerősebb melegmaximum az alsó talajcsoport alsó, in situ képződőtt barna
erdőtalajában mutatható ki (Kd=1,1). Majdnem ilyen magas melegmaximum volt a II.
talajkomplexum alsó talaja képződése idején (Kd= 1,2). A hőmérséklet erőssége tekintetében
ez után következik az MF1 felső, valószínűleg lejtőfolyamatokkal áttelepített talaja (Kd=1,3),
majd pedig az MF1–2 alsó talaja (Kd= 1,35).
A szelvényben eróziós hiátusokat (lepusztult lösz-, homok- és talajrétegeket) lehet
kimutatni az FG és a Kd -érték szélsőértékei segítségével olyan esetekben, amikor az adott
üledékre jellemző mutatók közül az FG vagy a Kd teljesen más üledékre jellemző értéket ad,
például:
– 2,8 m-es mélységben: homokhiátus (FG = 51,5)
– 3,9 m-es mélységben: szintén homokhiátus (FG = 49,0)
– 6,8 m-es mélységben: löszhiátus (K, = 2,6)
– az MF1 felső részén talaj hiátus (a felette lévő homokos löszréteg alsó része MF1
talaj értékeket hordoz (FG = 65,0)
– a második komplex felső talajai között löszhiátus (K, = 1,8) található.
A ferdeségértékekből (Sk) következtethetünk a rétegek in situ vagy áttelepített voltára. A
feltárás áttelepített rétegei pl. 2,35–3,30 m-es mélységben a homokos lösz, 3,90–4,10 m-es
mélységben szintén a homokos lösz , 4,35–4,65 m-es mélységben a felső humuszhorizont,
4,80–5,00 m-es mélységben az alsó humuszhorizont 5,05–5,55 m–es mélységben az alsó
humuszhorizont és az MF1 talaj felső része közötti löszréteg, 6,00–6,80 m között áttelepített
szinte az egész és MF1 közötti homokos löszréteg, 13 m körüli mélységben pedig az öreg lösz
középső része. Az üledékek áttelepítettségét bizonyítják kettős- vagy többmaximumú
szemcseösszetételi görbéik, pl. az MF1 talaj felső része és a két humuszhorizont közötti
löszrétegben, vagy az MF1 alatti homokos löszrétegben.
A rétegek éles határai (pontos elkülönülésük) a csúcsosság (K) értékeiből olvashatók le.
Ezen adatok különösen fontosak a mintavételezéskor „szabad szemmel” csak nehezen
meghúzható réteghatárok későbbi korrigálásához, pontos meghatározásához.
E mutatószám különös jelentősége abban nyilvánul meg, hogy segítségével nemcsak a
különböző típusú rétegek közötti határok pontosíthatók, hanem kimutatja, hogy egy szabad
szemmel egyfajtájúnak tűnő réteg – pl. egy löszköteg – valójában milyen és hány (pl. hány
egymás fölött lévő áttelepített és helyben képződött, homokosabb és löszösebb) rétegből is áll.
Éles réteghatár változás mutatható ki pl. a recens talaj alatti homokos löszben 2,25 m-es,
3 m-es, 3,20 m-es 4,00 és 4,15 m-es mélységben, a felső humuszhorizont alatt i és köz vetlen
feletti homokos löszben 6,8 és 7,4 m-es mélységben, az MF1 és a II. talajkomplexum közötti
löszben, az alsó talajsorozat és a felette lévő lösz határán, az öreg lösz középső részén, kb. 13
m-es mélységben.
Az osztályozottsági értékek (So) alapján következtetni tudunk az üledékek származási
jellegére (So< 2,5 eolikus, So= 2,5–3,5 víz által szállított, illetve különösen nagy értékek
esetében talajüledékek kimutatására). A > 3,5 értékek az üledékek különösen durva
keveredését, kivétel nélkül minden esetben talajokat jelölnek. A fiatal löszök többnyire 2,2–
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2,4, míg az öreg löszök 2,81 körüli értéket képviselnek. A homokos löszök paraméterértékei
2,03–3,28 és 2,55–3,34 között ingadoznak. Ezek a középső talajsorozat 2 talaja között és az
alsó talajsorozat felső talaja között helyezkednek el. A viszonylag jelentős mennyiségű
homokfrakció a Pollauer-Berg alacsonyabb régióinak homokkövéből származik. Ezen
homokos lejtőüledékeket többnyire többszöri szállítással a szoliflukciós folyamatok halmozták
át. Ez az oka a 3,2– 3,3 körül előforduló értékeknek. A löszöknek ezt a világosabb színű, fent
említett fajtáját „marker-lösz”-nek nevezzük. Jellemző a többi Morva-platói löszfeltárásra is.
Mivel a feltárás légvonalban csak mintegy 120–130 km-nyi távolságra található az
egykori hegységi jégtakaró peremétől és a környék domborzati viszonyai is igen változatosak,
ezért a periglaciális folyamatok hatására végbement domborzatformálódás igen változatos
periglaciális formakincset hozott létre (Czudek, T. 1988a).
E formakincs kialakulási körülményeinek, az ősföldrajzi viszonyok pontosabb
megértéséhez járulunk hozzá azokkal az ismeretekkel és információkkal, amelyeket a szelvény
mellé szerkesztett rétegparaméter görbékről leolvashatunk.
A fejlődéstörténetre vonatkozó ismeretek pontosabbá tételével hozzájárulhatunk a
Morva-vidék periglaciális formáinak jellemzéséhez. Czudek, T. (1985, 1988a) szerint majdnem
minden periglaciális forma létezett, jégékek is. A későbbi periglaciálisokban ezek a formák
továbbfejlődtek és újak keletkeztek – pl. a kriopedimentek (egyik legszebb formája a PollauerBerg, amelynek lábánál található vizsgált feltárásunk), a krioplanációs teraszok, az
aszimmetrikus völgyek. Würm és pleniglaciális a legtöbb fagyék, a geliszoliflukciós
jelenségek, a felszínleöblítés, a krioturbáció (7. kép), a löszkifúvás és az erős völgybevágódás
a folyók mélyítő eróziója hatására.
A paksi téglagyári feltárásokban (2., 3. ábra) mind a fiatal, mind az öreg löszösszlet
rétegsora hiányos (a hiátusokat jelzik az adott üledékekre jellemző paraméterértékek
szélsőértékei is). A fiatal löszrétegben azonban minden olyan fosszilis talaj megtalálható, amely
a hazai többi típusfeltárásban is előfordul (5 talaj és 2 gyengén humuszos szint).

2. ábra. A paksi téglagyári feltárás I.
szelvénye mintáinak üldékföldtani értékei
(Kis. É). Rétegtani feldolgozás: Pécsi M.,
Schweitzer F., Szebényi E.
3. ábra. A paksi téglagyári feltárás II.
szelvénye mintáinak üldékföldtani értékei
(Kis. É). Rétegtani feldolgozás: Pécsi M.,
Schweitzer F., Szebényi E.

277

Paraméterértékeinkkel a szelvényekben kimutatott 3 rétegsor (Pécsi M. 1993) üledékeit
tovább lehet tagolni, finomítani.
I. Fiatal löszök és eltemetett talajaik
 4 fosszilis talajösszlet (7 talajréteg)
 6–7 löszköteg
 2 humuszos löszréteg
 2 delletöltelékes löszös homok
 2 homokos löszréteg
II. Öreg löszök és fosszilis talajaik
– 2 fosszilis talajkomplexum (3 talajréteg: Paks-Dupla talajkomplexum (2 réteg) és
Paks-dunakömlődi talajkomplexum (1 réteg)
– 3 löszréteg
– 1 glejes hidromorf talaj (Mtp)
– 1 eróziós hiányt képviselő homokréteg
– 1 folyóvízi homok
III. A lösz alatti szubaerikus formáció
– l okkervörös talaj sorozat (5–6 eltemetett vöröstalajjal)
– 3 sötétszürke, fekete réti agyag
– l halványrózsaszínű iszapos futóhomok
A finomsági értékeket ábrázoló görbékről leolvashatók az egyes rétegeken belüli
szemcseösszetételi változások, amelyek segítségével az azonos körülmények között keletkező
üledékek párhuzamosíthatók: szelvényben a legfelső löszrétegben a finomsági értékek alapján
jelentős mérvű szemcsefinomodás következik be 1,3 m-en, lényeges mérvű durvulás 1,3 m és
1,6 m között, majd 2,8 m-ig ismét finomodás , 4 m-ig durvulás és az alsó határig szinte
változatlan állapot (egyensúlyi állapot: sem durvulás, sem finomodás).
A rétegen belüli granulometriai értékváltozások kimutatása során az üledékek
párhuzamosíthatósági lehetősége mellett a következő rétegen belüli csoportosításokra volt
lehetőség pl. a paksi feltárásban:
1. a löszön belül:
– durvaszemcsés homokos lösz
(FG =58,09–60,02)
– finomszemcsés homokos lösz
(FG =60,02–62,40)
– fiatal lösz
(FG =60,98–68,38)
– fiatal rétegzett lösz
(FG =49,49–62,20)
– öreg lösz
(FG =65,34–73,59)
– öreg rétegzett lösz
(FG = 56,21–64,89)
– agyagos lösz
(FG =69,38–69,70)
2. a homokon belül:
– durvaszemcsés homok
FG =27,17–40,00)
– finomszemcsés homok
FG =40,00–55,88)
– löszös homok
(FG =54,10–61,55)
3. a talajokon belüli szintenkénti különbségek:
– a „C szintben” az értékek a talaj aljától felfelé, annak belseje felé nőnek
– az „AC szintben” az értékek szintén alulról felfelé emelkednek
– a „B szintben” az értékek a szint közepéig alulról felfelé nőnek, míg a szint felső
részétől lefelé, annak központi része felé csökkennek
– az „A szintben” az értékcsökkenés felülről lefelé következik be
A legerősebb lehűlések (számsorrendben csökkenő erősségi értékekkel):
1. a paksi feltárásban
– az 1. löszrétegben (amelyben az MF talaj a K, értékek alapján csak barnafoltos
löszként értelmezhető)
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– az MB talaj feletti löszrétegben
– az Mtp, talaj és a homokos agyag határán (valószínűleg réteghiányról van szó)
2. a Paks II-es szelvényen:
– az MB talaj feletti löszrétegben
– a BA talaj feletti homokos löszben és
– az MF talaj feletti löszben
A legnagyobb felmelegedések (számsorrendben csökkenő erősségi értékekkel):
1. a Paks 1-es szelvényen
– az Mtp talaj alatti 2. rétegben, a homokos agyagban
– az Mtp talaj feletti 2. rétegben, az agyagos homokban
– az Mtp talajban és
– az MB talajban
2. a Paks II-es szelvényen
– az Mtp talajban
– a BA talajban
– az Mtp talaj feletti 2 öreg löszköteg közötti réteghiányban
Az osztályozottság (So) a talajokban maximum csúcsokkal, a homokokban minimum
csúcsokkal, míg a löszökben közepes értékekkel jelentkezik.
Értékei alapján a paksi feltárásban 13 nagyobb üledékszakasz különíthető el.
A paksi szelvény mintáinak osztályozottsági értékei igen tág határok között váltakoznak,
vagyis a jól osztályozott üledékektől a rosszul osztályozottig mindegyik típus előfordul. A
szelvényekben a legnagyobb So értékkel a löszös homokok (2,13–5,12), a rétegzett homokok
(3,13–10,10), az agyagok (5,28–8,45), ill. a BD1 a BA, a Mtp talajok rendelkeznek. A
legkisebbekkel a rétegzett homokok (1,04–1,30), a finomszemcsés homokos löszök (1,57–2,92)
és a fiatal löszök (1,62–2,61) rendelkeznek.
A homokok és homokos üledékek jelentős része eolikus származású, jól és finom homok
esetén jól és normál osztályozottak. Pl.:
– löszös homokok: jól osztályozott (1,71–1,73)
– finom homok: jól és normál osztályozott (2,28–2,68)
– rétegzett homok: jól osztályozott (1,04–1,30)
– homok: jól osztályozott (1,57–2,48)
– homokos lösz: jól osztályozott (2,38–2,42).
A homokok származása eldöntésére szolgáló diagramok az osztályozottsági értékeket
behelyettesítve szintén eolikus származást mutatnak.
A ferdeség (Sk) az üledékek aszimmetriája. A ferdeséggörbén a jobb oldali hirtelen nagy
kiugrások a homokokat, illetve a homokos üledékeket (balra mellettük a löszöket), a bal
oldaliak pedig az agyagokat (illetve jobbra mellettük az iszapot) mutatják. A jobb oldali
kiugrások a feltöltődő, a baloldaliak pedig a lepusztuló részterületet jelölik (az ülepítő közeg
energiája a rendesnél hosszabb ideig volt magasabb, ill. kisebb (vagy a rendesnél gyakrabban
volt kisebb) az átlagos mozgási energiánál.
A ferdeségértékek pozitívek, alacsony energiaszintet mutatnak, feltöltődő részterületről
van szó. Mindezzel a kurtózis (K) értékei is harmonizálnak: a görbék közel normál és lapos
eloszlásúak, a szállító közeg sebessége is kicsi volt.
A ferdeség értéke a 2 szelvényben 0,11 és 14,8 között váltakozott. Mindössze 8 mintának
az Sk értéke haladja meg az 1,0-t, ami azt jelenti, hogy a közepes szemcseátmérőhöz viszonyítva
a finomabb részleg van nagyobb mennyiségben a durvább részleggel szemben. Ezt jórészt az
eredeti üledék talajosodása okozta, amely a finom szemcserészleget növelte.
A ferdeséggörbék alapján több üledékképződési szakaszt mutatunk ki, mint más
statisztikus paraméterrel, pl. a paksi szelvény legalább 26 üledékképződési szakaszra bontható,
beleértve a kimutatható üledékhiátuszokat.
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A feltehetően hiányzó talajszintek:
1. 8 m-es mélységben a keresztrétegzett homokos lösz és a lösz határán
2. 10 m-es mélységben a BD1 és a BD2 talaj közötti fiatal löszrétegben
3. 14 m-es mélységben a rétegzett löszös homokban és
4. 15,6 m-es mélységben a rétegzett löszben.
Rétegzett löszös homokszint hiányzik : 13,7 m-es mélységben
Fiatal löszréteg hiányzik:
1. A BA talajban, felszínétől számított kb. 30 cm-es mélységben
2. Az MB talaj feletti löszben 22 m-es mélységben.
Öreg löszréteg hiányzik: az MB talaj felső és alsó része között 24,4 m-es mélységben.
A csúcsosság (K) alacsony mutatószámot eredményezett a talajokban, minimum
csúcsokat a homokokban és közepes értékeket a löszökben. Szélső értékei a lösz és talaj
keveredését jelzik, élesen kirajzolva a lösz- és talaj határokat (alsó-felső). Szélsőértékei 0,10 és
0,68 között váltakoznak.
Lösz- és talajhatárok pl. a paksi szelvényen
– 3,10 m-es mélységben (a 2. fiatal löszköteg és az MF talaj határa)
– 10,7 m-es mélységben (a 3. fiatal löszköteg és a BD] talaj határa)
– 21,4 m-es mélységben (a BA talaj és a felette lévő fiatal löszréteg határa).
Az üledékekre jellemző granulometriai értékek meghatározásával lehetőség nyílik az
üledéktípusokon belüli finomabb – szabad szemmel esetleg nehezen eldönthető – különbségek
megállapítására.
I. A lösz- és löszszerű üledékek esetében a jellemző granulometriai mutatószámok alapján
megkülönböztetjük:
1. a fiatal löszöket
(FG =57,08–68,70)
2. az öreg löszöket
(FG =65,34–73,59)
3. a fiatal rétegzett löszt
(FG =44,54–66,64)
4. az öreg rétegzett lösz
(FG =48,50–75,63)
5. a homokos löszt
(FG =55,84–64,78)
a) a durvaszemcsés homokos löszt
(FG = 58,09–60,02)
b) a finomszemcsés homokos löszt
(FG =60,02–62,40)
6. az agyagos löszt
(FG =69,38–69,70).
II. Homokok esetében:
1. a homokokat
(FG =27,17–55,88)
2. a durvaszemcsés finom homokokat
(FG =27,17–40,00)
3. a finomszemcsés homokot
(FG = 40,00–55,88)
4. az aprókavicsos homokot
(FG =39,74)
5. a löszös homokot
(FG =54,10–61,55).
III. Az iszap és változatai esetében értékeik egybeesnek részben a homokok, részben a
lösz, illetve az agyagüledékek jellemző finomsági értékeivel. Az elkülönítés kizárólag a többi
mutatószám segítségével lehetséges.
IV. Az agyagüledékek FG értékei 71,91 és 91,94 között mozognak. Igen jól elkülöníthető
a lösztől az agyag, a tarka agyag, a szürke agyag és a sötétszürke pannon agyag. Nehezen
különül el a lösztől a löszös agyag, az iszapos agyag, a réti és a mocsári agyag, ill. a vörös
agyagos réteg.
V. Talajok esetében:
MF1 talaj
(FG =61,00–72,00)
BD1 talaj
(FG =65,00–72,00)
BD2 talaj
(FG =65,00–71,68)
BA talaj
(FG =63,95–68,73)
MB talaj
(FG =69,42–77,00)
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Phe talaj
(FG =55,84–63,59)
Mtp talaj
(FG =70,62–75,05)
PD1 talaj
(FG =68,08–68,93)
PD2 talaj
(FG =68,17–71,48)
Áthalmozott talaj
(FG =44,36–62,01)
Réti agyagtalaj
(FG =79,66–82,69)
Nagyobb nehézségbe ütközik a mezőségi talaj, a sötétbarna csernozjom és a különböző
vörös, okkervörös és agyagtalajok elkülönítése.
Megállapítjuk, hogy az általunk alkalmazott együttes környezetjelző módszer
alkalmazása során kapott paraméter-görbék alkalmasak a lösz- és paleosorozatok
elkülönítésére, és a rétegparaméter értékmutatók alapján, figyelembe véve természetesen a
környékbeli rétegek településviszonyait.
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Kis Éva75 – Balogh János76 – Szeberényi József76 – Viczián István76 – Prodán Tímea 76– Őrsi
Anna76
FELSZÍNMOZGÁSOS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA A TISZA MINDSZENT
KÖRNYÉKI PARTFAL SZAKASZAIN
Bevezetés
A klímaingadozások domborzatra gyakorolt hatása következtében fellépő
földcsuszamlások és partfal omlások kialakulásának közvetlen okait, a felszínmozgások
típusait, azok geomorfológiai vonatkozásait vizsgáljuk a Tisza Csongrád és Mártély közötti
szakaszán (1. kép). Tanulmányozzuk a csuszamlásos partokat és a kanyarulatok belső ívénél
húzódó övzátonyokat. Különös hangsúlyt fektetünk a Tisza felszínmozgásokkal veszélyeztetett
Mindszent környéki partszakaszainak vizsgálatára.

2. kép. Földtömegmozgás az Alsó-Tisza bal
partján, Mindszent nyugati peremén (Fotó:
Kis Molnár I.)

1. kép. Az Alsó-Tisza völgy Mindszenttől Dre (Fotó: Kis É.)

Az utóbbi 30 év alatt a Tisza magyarországi alsó, mintegy 80 km-es szakaszán gyakran több
helyen is csúszott a partfal, 2-3-5 évenként történtek suvadások. Jelentős részük a tél végi, vagy
tavaszi árvizekhez kapcsolódott. Az árhullámok levonulását követően jelentős partcsúszások
keletkeztek. A tél végiek közül az egyik legnagyobb Mindszent környékén a 2010. február 4-i
volt. A Tisza partfala öbölszerűen csúszott be a folyóba. A partfalcsúszást az ez időben a
szokatlan nagyságú árhullám és a löszpart még magasabban lévő talajvize okozta. A zajló jég
parterodáló hatása is hozzájárult a majdnem függőleges partfal leszakadásához.
2013 májusában körülbelül egy időben sorozatos partfal leszakadások történtek a Tisza
alsó szakaszán Csongrádnál, Mindszentnél (közülük a legnagyobbak) és Algyőnél. Május 16án és május 18-án Mindszenten a 217-es folyamkilométernél (2. kép) – ugyanazon a helyen,
ahol 2010-ben – súlyos természeti katasztrófa következet be. A hirtelen apadás után a partfal
több száz méter hosszan a Tiszába csúszott. A leszakadt partszakasz magával rántotta a
Kis Éva, Balogh János, Szeberényi József, Viczián István, Őrsi Anna: Magyar Tudományos Akadémia,
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet
E-mail: kis.eva@csfk.mta.hu, balogh.janos@csfk.mta.hu, viczian.istvan@csfk.mta.hu, orsi.anna@csfk.mta.hu
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lépcsőket és a lejárókat is. A Tiszában sziget keletkezett, akadályozva a hajózást. Itt azért volt
súlyosabb a helyzet, mint Csongrádnál és Algyőnél, mert több 100 m hosszan további repedések
keletkeztek. A csúszások teljesen közel történtek a város házaihoz, a halászcsárda épületétől 4–
5 m-re tátong a leszakadt partfal. A következő csúszások már elérhetik az épületet is. E
leszakadt partfal jelentős része életveszélyt jelent a település mentén és le van zárva. Az AlsóTiszavidéken csupán 3 város, Csongrád, Mindszent és Szeged települt közvetlenül a Tisza
partjára. Csongrádon a régi partfalbiztosításokat felújították (a volt 110 éves védelmi rendszer
már nem jelentett megfelelő védelmet). Ez év januárjában átadták a több km hosszú, felújított
partfalat (3. kép). A beruházás Csongrád, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény árvízvédelmi
biztonságát növeli.
Szegeden jelenleg folyik a belvárosi árvízvédelmi rendszer rekonstrukciója. Megemelik
a töltést és alumínium mobilgátat (partfalat) állítanak (4. kép). Az ország első több km hosszú
mobil partfala építésének befejezési időpontja 2015. május vége. Szeged és Csongrád belvárosa
közvetlenül a Tisza partján fekszik, Mindszent esetében a nyugati városrész határos a folyóval.
Itt is mindenképpen szükséges a partvédelem, a mederállékonyság növelése. Szükséges a
partszegély- és egy olyan szivárgó rendszer beépítése a löszpartba, amely hirtelen apadás
következtében a bennrekedt vizek folyóba történő visszavezetését biztosítani tudja (Kozák P.
2013). Mindszenten az elmúlt évi nagy partfalcsúszások után ez idáig állékonyság-javító
beavatkozás még nem történt. Előtte szükséges lenne a löszparton a folyamatos
földtömegmozgások monitoringozására.

3. kép. A felújított csongrádi partfal (Fotó:
Kis É.)

4. kép. Épül az ország első mobil partfala
Szegeden (Fotó: szeged.hu)

A vizsgált terület az Alsó-Tisza vidéken, a Körös-Maros köze nyugati és a Duna-Tisza
köze keleti része között húzódó Alsó-Tisza völgyben található. Kis relief energiájú síkság, a
relatív relief 2–3 m/km. A tanulmányozott szakasz két részre osztható, az ún. aktív ártéri zónára
a mentett területeken és a passzív áréti zónára a hullámtéren. A hullámtéri terület közvetlenül a
folyó hatása alatt áll, a felszín alakulása kapcsolódik az árvizekhez. Fluviális eredetű formái az
övzátonyok, folyóhátak, morotvák, illetve az antropogén eredetű pozitív és negatív formák. A
szabályozásokat követően a töltések mögötti mentett oldalon főként tavasszal és a nedves
időszakokban telnek meg vízzel az egykori medermaradványok. A fő felszínformák az
övzátonyok és a különböző stádiumban lévő morotvák. Az árterek talajai réti és öntéstalajok,
jó termőképességűek. A mentett oldali területeken aktív mezőgazdasági művelés folyik, a
hullámtéren a gazdálkodás visszaszorulóban van.
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A vizsgált területen 7 nagy partfalcsúszásos és szintén 7 övzátonyos partszakaszt tudtunk
elkülöníteni. Ezek a következők: 1. partfalcsúszás és övzátonyképződés Mindszent É-i részén; 2.
Csanytelek D-i részén (a Dong-ér torkolata fölött) több 100 m átmérőjű kanyarban sorozatos
partfalcsúszások, a szegvári parton övzátonyképződések a bal parton (5., 6., 7. kép); 3. a
csongrádi híd fölötti Tisza bal parti szakaszán partfalcsúszás, a híd alatti jobb oldali
partszakaszon övzátonyképződés; 4. Csongrádon a Tisza bal oldali part szakaszán csúszások (a
Körös torkolati süllyedés hatására), a város D-i részén övzátonyképződés, mindkettő az átvágás
utáni partszakaszon; 5. partfalcsúszások a mindszenti kompátkelőnél, övzátonyképződés a
mindszenti strandnál (8., 9. kép); 6. partfalcsúszás Mindszenttől D-re a jobb oldalon,
övzátonyképződés a Kis Révnél; 7. partfalcsúszások Ányás É-i részén a több száz méter hosszú
kanyarulatban, övzátony képződése a kanyar belső ívénél (10., 11., 12. kép).
Partfalbiztosítás Mindszent városánál feltétlenül szükséges. Az övzátony rendezés (az
utolsó két nagy árvíz hatására kialakult különösen nagy meredekségű partszakasz miatt)
jelenleg folyamatban van.

5. kép. Sorozatos partfalcsuszamlások a
csanyteleki nagy kanyarban a Dong-ér
torkolatától É-ra (Fotó: Kis É.)

6. kép. Övzátony a Dong-ér torkolatától ÉKre a bal oldali partszakaszon
(Fotó: Kis É.)

7. kép. Az övzátony elvégződése a
kanyarulat belső ívénél (Fotó: Kis É.)

8. kép. Földtömegmozgások Mindszent Ny-i
részén (Fotó: Kis Molnár I.)

Az Alsó-Tisza vidéki partcsuszamlások (köztük részletesebben a mindszenti)
sajátosságainak tanulmányozását az is indokolttá teszi, hogy ugyanezen sorozatos
partfalleszakadásokat megelőző hetekben a Tiszán és a Dunán is jelentős árhullám vonult végig.
Mind a tiszait, mint a dunait hirtelen, gyors apadás követte. A dunai hirtelen vízszintingadozást
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9. kép. Övzátony a mindszenti strandnál
(Fotó: Kis É.)

10. kép. Csúszások a több 100 m hosszú
ányási partfalszakaszon (Fotó: Kis É.)

11. kép. Ártéri üledéksorozat feküjében kék
anyaggal Ányás É-i részén
(Fotó: Kis É.)

12. kép. Övzátony az ányási kanyar belső
ívénél (Fotó: Kis É.)

azonban nem követték sorozatos partfalcsúszások, illetve omlások, mint a Tisza völgyieket.
Választ próbálunk adni arra, hogy mi lehet e különbség oka. Milyen természeti és esetleg
antropogén hatásoknak volt, vagy lehetett szerepe az Alsó-Tisza vidéki partfalcsúszások
kialakulásában.
Kis É. (2014) véleménye szerint az alapvető különbség a partfal anyagának
összetételében (különféle lösztípus változatok) és az ebből fakadó szerkezetbeli
különbségekből (laza, vagy tömörödöttebb szerkezet) adódik. A dunai partfalak típusos, vagy
klasszikus, míg a tiszai partfalak ártéri (infúziós) löszből állnak. Az ártéri lösz fizikai
sajátosságai miatt eltér a típusos lösz jellemző kritériumaitól, ezért a löszszerű üledékekhez
sorolhatók. A legnagyobb különbség a partfalakat felépítő kőzetek, a lösz- és löszszerű
üledékek agyag-, iszap-, lösz- és homok tartalma %-os részesedése változásával magyarázható.
Míg a dunai magaspartokat felépítő lösz- és talajsorozatok löszrétegei típusos, vagy klasszikus
löszök, addig a tiszai partokat felépítő löszös üledékek az ún. ártéri (infúziós) löszök
csoportjába tartoznak. A két fajta lösztípus közötti leglényegesebb különbség agyagtartalmuk
%-os részesedése arányában mutatkozik meg. Az ártéri löszök lényegesen agyagosabbak. A
magas agyagtartalom miatt az ártéri löszös partfalban lévő víz sokkal nehezebben tud
visszajutni a hirtelen gyors árvízszint-csökkenés után a folyóba az üledék tömörödöttsége miatt,
mint a sokkal lazább, lényegesen nagyobb homoktartalmú típusos löszpartfalakban.
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A VIZSGÁLT TERÜLET KÖRNYEZETÉNEK TEKTONIKAI VISZONYAI
A tanulmányozott terület a közép-magyarországi ÉK–DNY-i irányú nagyszerkezeti
vonaltól délre fekvő Tiszai nagyszerkezeti egység részét képezi (Haas J. et al. 2010). A
nagyszerkezeti egység a területrészeknek a variszkuszi hegységképződés idején bekövetkező
egyesülése során jött létre (Császár G. 2005). Az alpi hegységképződés folyamán alakult ki a
nagyszerkezeti egység ÉK–DNY-i irányú övezetes elrendeződése. Neoalpi fázisa idején
keletkezett a mai szerkezeti rendszer (Kovács Z., Gyuricza GY. 2012). Fontos szerkezeti elem
a Hódmezővásárhely–Makói árok felé lehatároló vető, melytől északkeletre az aljzat a
tengerszint alá, 7000 méterig süllyed. Az Alföld jelentős része az ún. „miocén
domborzatfordulat” óta süllyed. Horváth F. és Cloetingh (1996) véleménye szerint a késő
miocénre jellemző „nyugodt” süllyedést az Alföldön és a Kisalföldön felgyorsult süllyedés
követte. Ennek okát a kutatók Pannon-medence aljzatát adó litoszféra lemez fokozatos
meggyűrődésében látták. A medencében a kiemelkedő területek (mint pl. a Dunántúliközéphegység) nagy léptékű antiklinálisoknak, a süllyedő vidékek pedig, mint pl. az Alföld
szinklinálisoknak felelnek meg. A Pannon-medencére 3 irányból is aktív nyomófeszültség hat:
1. Az adriai mikrolemez forgásából fakadóan bukik a Dinári-hegység pereme alá, 2. a Csehmasszívum irányából is feszültség hatása érződik (a Kárpátok nyugati oldalán ez mérhető), 3.
és az egykori kárpáti szubdukciós folyamatok végleges lezáródása miatt is ÉNY-DK-i irányú
nyomás hat a Keleti-Kárpátok felé az övező merev plató felől. Bada B. és Horváth F. (1998)
véleménye szerint az említett okok miatt a Déli-Alpok és a Dinaridák vonulata a Pannonmedence felé mozog. A medence aljzatát képező egységek is felgyűrődnek, antiklinálisok és
szinklinálisok keletkeznek. A vertikális moz-gások sebessége vélemé-nyük szerint mindenütt
kisebb, mint 5 mm/év. Joó I. (1992) szerint mind az emelkedés, mind a süllyedés üteme
évenként kb. 1–2 mm.

15. kép. Az ányási „szűkület” a kép
hátterében. ÉNy–DK-i irányú vető D-i része.
(Fotó: Kis É.)

1. ábra. Pannon-medence és környezete morfostrukturális elemei
(Horváth F. et al. 2005a), http://geophysics.elte.hu/atlas/09.htm
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A
tanulmányozott
Csongrád-Mártélyi területen
a Tisza 3 egymásba torkolló
nagyszerkezeti vonal mentén
fut (1. ábra). 1. A csongrádi
Körös-torok (13. kép) egy
ÉNY–DK-i és egy ÉK–DNYi
nagyszerkezeti
vonal
metszés-pontjánál található.
A korábbi ÉNY–DK-i törés
meg-hosszabbítása és újabb
ÉK–DNY-i vonal találkozásánál
Szentes
északi
határában a mai Kurca
magaspartot
alámosó
völgyében folyt az Ős-Tisza
az
Ér-mellék
Körösök
folytatásaként. 2. Ezen ÉK–
DNY-i szerkezeti vonal
folytatásában
folyik
a
mindszenti tiszai torkolatig a
Kurca. 3. Csanytelek D-i
részén a Dong-ér torkolata
(14. kép) mentén, a korábbi
ÉK–DNY-i és egy ÉNY–

13. kép. Tisza és Körös találkozása az ÉNy–
DK-i és ÉK–DNy-i szerkezeti vonalak
metszéspontjában
(Fotó: Kis É.)

14. kép. A Dong-ér és torkolata Mindszent
É-i részén ÉNY–DK-i és ÉK–DNY-i
szerkezeti vonal találkozásánál
(Fotó: Kis É.)

15. kép. Az ányási „szűkület” a kép
hátterében. ÉNY-DK-i irányú vető D-i
része
(Fotó: Kis É.)

DK-i szerkezeti vonal találkozásánál Tiszán
áthúzódó kereszttörés található. A törés
folytatása a Tisza bal partján az Osztorai Holt
Tisza hajtűkanyarjának alsó íve. A vizsgált
szakaszon itt a legmélyebb a Tisza, 18 méter. A
Tisza tovább az ÉNY–DK-i törés mentén folyik
Mártélyon át (15. kép) egészen Algyőig.

A VIZSGÁLT TERÜLET KÖRNYEZETÉNEK LITOLÓGIAI ADOTTSÁGAI
Fontos a tanulmányozott terület neotektonikai körülményeinek megismerése. A
differenciált függőleges kéregmozgások alapvetően befolyásolják a vízföldrajzi viszonyokat, a
vízfolyások geometriai viszonyait. A jelenlegi tektonikai változások alapvetően egykori
törésvonalak megismételt felújításához köthetők.
A tanulmányozott terület az Alföld legmélyebb süllyedékén – a Szentes –
Hódmezővásárhely – Makó menti – ún. dunai szerkezeti árok mentén terül el. A medence
aljzatát 2500–7000 m vastag neogén üledéksor tölti ki: variszkuszi metamorfitok, perm
törmelékes és vulkáni sorozatok, alsó és középső triász mészkövek és dolomitok. A miocén
riftesedés során a fiatal mezozoós képződmények erodálódtak. Az alpi metamorfózist
elszenvedett üledékek is az eredeti metamorf aljzatukról többnyire lenyíródtak, vagy lecsúsztak
(Horváth Z., Maros Gy. 2012). Eocén, oligocén üledékhézaggal miocén és pliocén tengeri
eredetű üledékek rakódtak a paleozoós és mezozoós üledékekből álló medencealjzatra a
Pannon-tenger, ill. -beltó feltöltődése során.
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A hagyományos értelemben vett „alsó pannóniai” formációkat az Endrődi Márga, a
Szolnoki Homokkő és az Algyői Formáció, míg a „felső pannóniaiakat” az Újfalui Homokkő,
a Zagyvai és a Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció alkotja (Jámbor Á. 1989).
Nagy vastagságú beltengeri, tavi és folyóvízi üledékek települtek a lesüllyedt, felső
pannon medencealjzatra. A süllyedés iránya É–D volt, mértéke kb. 2100 méterről 2500 méterre
nőtt. Agyagmárga, agyag és vastag homokrétegek rakódtak le folyóvízi deltákhoz kapcsolódó
környezetben. Magyar I. (2010) véleménye szerint a késő miocénban befejeződött hazánk
területén a Pannon-tó feltöltődése. A folyóvízi rétegsorokból álló üledékösszlet lerakódása még
a miocén végén megkezdődött és jelentős részben átnyúlt a pliocénbe. A Nagyalföldi
Tarkaagyag képződése valószínűleg a pleisztocén elejéig tartott (Gajdos, Pap 1996).
A pannon üledékekre negyedidőszaki, 700–800 m vastag, többnyire folyóvízi
üledékekből álló negyedidőszaki rétegek települnek. Kisebb kiterjedésűek a tavi, mocsári és
eolikus képződmények. A negyedidőszaki rétegsort többnyire homokos meder, övzátony, parti
hát, illetve agyagos ártéri üledékek alkotják. Ezek fedőjében a halmokon eolikus lösz, a
mélyedésekben tőzeges, tavi, mocsári üledékek – infúziós lösz – találhatók. Az övzátony és
parti hát sorozatok (Ős-Duna, Ős-Tisza üledékei) a korábbi meanderező folyók üledékei.
Jelentős területet borítanak agyagos, löszös ártéri üledékek. E képződmények szedimentológiai
és kvartermalakológiai vizsgálatával számos kutató foglalkozott (Miháltz I. 1967; Molnár B.
1967; Krolopp E. 1977; Krolopp E. és Szónoky M. 1982, 1984; Domokos T. 1984, 1986, 1990;
Domokos T., Kordos L., Krolopp E. 1989, Domokos T., Krolopp E., Szónoky M. 1992;
Domokos T., Krolopp E. 1997). Mindszent mellett található a Magyar Állami Földtani Intézet
K-89 jelzésű magvételes kutatófúrása, amely a medencealjzat feletti üledéksor felső 1500
méterétől ad információt (Rónai A. 1972, 1985). Rajetzky P. (1973) szerint a fúrásban a pliopleisztocén határt 690 méternél lehet meghúzni a mikrominerológiai vizsgálatok alapján.
Krolopp E. (1970) szerint a pleisztocén rétegsor legalább 620 m vastag a malakológiai adatok
alapján. Rónai A. (1978) szerint a felszín jelentős részén infúziós lösz található, melyet
óholocén lösziszap és újholocén folyóvízi agyag borít. Foltokban felső pleisztocén löszös
homok és óholocén finom homok is előfordul. A löszt Sümeghy J. (1944) is a felső
pleisztocénbe és az óholocénbe sorolta.
Domokos T. és Krolopp E. (1997) Mindszent környékén vizsgálta a felső pleisztocén
(Koszorú-halom) és holocén (Szőlő-part) környezetfejlődést (felhasználva Molnár B. és Fülöp
M. 1990. évi terepi és laboratóriumi vizsgálati eredményeit), amelyet nagyobb területre
érvényesíthető modellként értékelhetünk. Krolopp et al. (1995) Szeged-öthalmi vizsgálata
alapján, Domokos T., Krolopp E. (1997) feltételezte, hogy Mindszent környékén is a
szegedihez hasonló üledékképződési folyamat ment végbe. A pleisztocén jeges időszakaiban, a
halmokra kiülepedett poranyagból típusos lösz, míg a nedves térszínre – ártér, mocsár, tó –
kiülepedettből ártéri vagy infúziós lösz keletkezett. Véleményük szerint a vizsgált terület
folyóvízi ártér volt, a felső pleisztocénnek egy aránylag enyhe klímájú szakaszában. Kezdetben
ártéri üledékek, majd a folyóvízi tevékenység fokozódásával folyóvízi üledékek rakódtak le. A
lerakódott üledékek gazdag vízi és szárazföldi Mollusca-faunát tartalmaztak. Az éghajlat
kontinentálisabbá válásának hatására homokmozgás indult meg a száraz és csak gyér
vegetációval fedett területen. A kis távolságról szállított homokhoz löszanyag is keveredett,
majd a löszképződés került túlsúlyba. Ez a folyamat BP 18 000 – 16 000 évek között ment
végbe. Bizonyíték a löszből kimutatott Punktum pygmaeum – Vestia turgida
malakosztratigráfiai szakaszba tartozó csigafauna. A folyóvízi homokra települt homokos
löszben gerincesek csontmaradványai, sőt csontfeldúsulásuk találhatók. A mintákat 1991-ben
Kordos L. határozta meg. Véleménye szerint „pleisztocén vagy holocén, kifejezetten sztyepp
jellegű faunáról van szó. Közeli víz jelenlétére utal a csekély számú béka, hal és vízipocok.”
Feltételezésünk szerint a mélyebben fekvő területeken ugyanebben az időszakban vízi üledékek
rakódtak le.
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A szőlő-parti holocén üledéksor vizsgálata során arra a következtetésre jutottak a szerzők,
hogy a partfal a holocén idősebb szakaszában lerakódott ártéri képződményekből jött létre
később végbement bevágódás és ártér-áthelyeződés következtében.
GEOMORFOLÓGIAI VISZONYOK
Pécsi M. (1993) szerint a löszös képződmények felső pleisztocén korát igazolja, hogy a
közeli hódmezővásárhelyi téglagyári feltárás löszéből származó minta 14C vizsgálata, 24 130 ±
360 BP, Hel-1203 (Helsinki Egyetem, Radiokarbon Laboratórium).
Kiss T. et al. (2013) szerint az Alsó-Tisza mentén csak két ártéri szint különíthető el, míg
északabbra a Közép-Tisza mentén 4 szint (Kasse, C. et al. 2010, Gábris GY. et al. 2012). Kis
É. (2014) véleménye szerint a Kurca bal partján lévő magasártéri perem (Szentestől északra) is
tagolható egymástól két jól elkülöníthető szintre (az alsó perem kb. 3 m, a felső kb. 1,5 méter
magas). E folyópartszakaszon elképzelhető a három szint megléte. Az Ős-Tisza e folyómedren
keresztül vezette a vizet az Ér-mellék, Körösök süllyedéke felől az Ős-Duna-völgyi erózióbázis
felé. Nádor et al. (2007) szerint az Ős-Tisza 14–16 ezer évvel ezelőtt tevődött át a Bodrogközbe.
A Tisza magas árteréről csak egy meander maradt meg, a Kórógy-ér. Kora 16,8 ± 1,53 ka
(Kiss T. et al. 2013). Magas ártéren megmaradt Ős-Maros meder a Kenyere-ér, kora 13,3 ± 0,9
– 10,8 ± 0,99 ka, alacsony ártéri a Téglás-ér, kora 12,21 ± 1,53 ka (Sipos GY. et al. 2009,
Hernesz P., Kis T., 2013). Az alacsony áréri szint kialakulása Tisza menti, holocén eleji
bevágódásokhoz kapcsolódik (Kiss T. et al. 2013).
A tiszai partfalcsúszások kialakulása
A tiszai partfalak alja a szivárgó vizek szintjénél van. Csuszamlások ott történnek, ahol a
talajvizek kijönnek. Minél hosszabb ideig van nagyvíz, annál nagyobb az esélye a csuszamlások
kialakulásának. Csuszamlások akkor is kialakulnak, ha lassan emelkedő árvízszintet hirtelen
apadás követ. Kis É. (2014) véleménye szerint ott alakulnak ki csuszamlások, ahol a magas és
az alacsony ártér peremét is magában foglaló partfalszakaszt mossa a Tisza vize, ahol a folyam
merőleges az alacsony és magas ártér peremére (2. ábra), pl. a mindszenti komplehajtónál, vagy
az ányási kanyar külső ívénél.
A földmozgások időbeli kialakulása
A csuszamlások bekövetkezhetnek tél végén, többnyire januárban, vagy februárban,
amikor az ártéri lösz összletek olvadás után vízzel telítődnek, vagy árvizekhez kapcsolódóan.
Hosszú ideig tartó, lassan levonuló árvizek után, vagy lassan emelkedő, de hirtelen gyors
apadású vízszintcsökkenés után.
A tömegmozgások típusai a vizsgált területen
A vizsgált területen a partfalelmozdulások nagyobb részét szeletes csuszamlások (vagy
suvadások) okozzák. A csúszópályát kék agyag rétegek (16. kép) biztosítják. A területen kevés
a nagy vastagságú típusos löszből álló fal. A partfalak felső része ártéri löszös üledékből áll.
Partomlások a területen ritkábban fordulnak elő és csak is a rendkívül százaz években nyár
végén és az őszi hónapokban. A laza kőzetű löszfalak omlása többnyire a zsugorodás és
hasadékképződés eredménye.
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2. ábra. Mindszent környékének geomorfológiai vázlata (Kis.É, Lóczy D. – In: Lóczy
D. et al. 2009). 1 = hullámtér (aktív ártér); 2 = alacsony ártér; 3 = magas ártér; 4 =
pleisztocén típusos, ill. ártéri lösszel fedett kiemelkedések; 5 = óholocén homokleplek; 6
= homokkal fedett pleisztocén hordalékkúpsíkság; 7 = feltöltött meander állandó
vízborítással; 8 = feltöltött meander időszakos vízborítással; 9 = feltöltött meander
csatornázott vízfolyással; 10 = feltöltött meander magas talajvízállással; 11 =
mezőgazdasági művelés alatt álló feltöltött meander; 12 = morotvák közötti magasabb
térszínek; 13 = ártéri mocsarak állandó vízborítással; 14 = időszakosan vízborításos
egykori mocsarak; 15 = egykori mocsarak elgátolt medencéi csatornákkal
lecsapolva; 16 = feltöltött egykori mocsár magas talajvízállással
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A bal parti típusú csúszások a folyók eltemetett
medrénél következnek be, ahol a folyó
medertölteléke csúszik ki. Ez történt pl. a nagy
2000. évi árvíz idején a szelevényi és a nagyréti
gátnál történt védekezéskor is. A gát talpánál ott
törtek fel a fakadó vizek, ahol a gát metszette az
eltemetett egykori folyóvölgyet. Talajvízszintje
a gát túlsó oldalát nyomó kiáradt víztömeg
hatására szintén jelentősen megemelkedett. A
talajvízszint magasan a felszínen volt és áztatta
a gátat. Bordás megtámasztással védekeztek. A
gátakon sorozatos rézsűcsúszások keletkeztek.
Ilyen típusú csúszások a Duna jobb partján a
16. kép. A csúszópályát biztosító kék agyag
löszvölgyek
talpainál
következnek
be
rétegek (Fotó: Kis É.)
(Schweitzer F. 2011).
A jobb parti típusú csúszások azokon a Duna-Tisza közi partszakaszokon keletkeznek,
ahol a Tisza csak „pusztítja” a partot (parterózió), ahol a partfal a Duna-Tisza köze részét
képezi. Ott fordulnak elő, ahol szűk a hullámtér, közel van a gát. Jelen esetben a folyók
közvetlen partszakaszait tanulmányoztuk. A környező területeken előfordulnak a harmadik
típusba – „a folyó által már elhagyott partszakaszon bekövetkező” – csúszások is.

17. kép. Ívelt csúszópálya mentén bekövetkező
szeletes csuszamlás alacsony és magas ártér
peremén Mindszent É-i részén (Fotó: Kis
Molnár I.)

18. kép. Sík, vagy síkszerű csúszófelület
mentén tömbös csuszamlás, a mindszenti
partfal D-i részén (Fotó: Kis Molnár I.)

Kis É. (2014) véleménye szerint a 2013-as mindszenti hosszú partfal menti sorozatos
csúszások között voltak mind a kétfajta típushoz tartozó csúszások. A partfal északi részén
történő csúszások során többnyire karéj, vagy ívelt alakú, a déli részén egyenes sík mentén
merőleges, vagy közel merőleges partfalak maradtak vissza. Az északi rész csuszamlásai ívelt,
vagy görbült csúszópálya mentén bekövetkező gyors szeletes partfalcsúszások (Szabó J. 2013,
17. kép). Keletkezésükkor a partfal megnövekedett víztartalmának hatására kritikus feszültségi
állapot jön létre. A csuszamlást vagy a csapadékvíz beszivárgása, vagy a felszín alatti víz, vagy
mind a kettő együttesen idézi elő. A katasztrofális csuszamlásokat – így a 2013-as mindszentit
is – mind a kettő együttesen idézte elő. Először felszíni repedések és szakadásvonalak
keletkeztek, később karéjos szakadásfal jött létre. A déli rész csuszamlásai sík, vagy síkszerű
csúszófelület mentén mentek végbe, planáris lesiklások. A mozgás típusa blokk és tömbös
csuszamlás (18. kép).
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A PARTFALCSÚSZÁSOKAT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
1. lejtőszög (nagyobb lejtőszög esetén nagyobb az elmozdulás valószínűsége); 2. a
kohézió; 3. a réteg víztartalma, a talajvizet tartalmazó ártéri üledékekben a csúszólapon ható
víz nyomása a víz magasságától függ; 4. a réteg agyag- és agyagásvány tartalma (közülük is az
ún. „duzzadó agyagásványok”) viselkedése talaj- vagy rétegvíz változásának eredményeként;
5. a biztonsági érték (T), a lejtők állékonysága
A biztonsági érték alapján a lejtők háromféle állapotban lehetnek: stabilak: T > 1,3,
feltételesen (a nedvességtartalom függvényében) stabil: ha T = 1–1,3, és csúszásveszélyesek:
ha T < 1. 6. a kőzet mállottsága; 7. repedezettségének mértéke és jellege (a repedések sűrűsége,
iránya, szélessége és kitöltése)
EREDMÉNYEK
Természeti tényezők hatása a partfalcsuszamlások létrejöttében
1. tektonikai és neotektonikai (aktív) tényezők Mindszent környezetében
A Pannon-medence jelenlegi geodinamikájának atlasza (Horváth F. et al 2005/a)
térképlapjairól a tanulmányozott területekre vonatkozóan a következő megállapításokat
tehetjük.
A jövőben a partfalmozgások a terület fokozatos süllyedésével párhuzamosan továbbra
is előfordulnak antropogén beavatkozások nélkül is. Megállapítás: süllyedő területről (DNY–
ÉK-i fő szerkezeti vonalak mentén kialakult) van szó. Véleményünk szerint ez az oka, hogy az
esetek túlnyomó többségben csak két szint maradt meg a Dél-Tisza völgyben, az alacsony és a
magas ártéri szint.
A jelenlegi felszíni folyamatok kialakulásának három fajta irányú elmozdulás lehet az oka.
a) A Tiszán át ÉK-i irányba történő vízszintes elmozdulás Észak-Isztriáról, az Alpok és a
Dinaridák (Ljubljana és Zágráb) közötti területről (a magyarországi nagyszerkezeti vonal része)
ÉK-i irányba több, egymással párhuzamos szerkezeti vonal mentén (a Tisza völgyén
kereszttörés során Mindszent északi részén át, ÉK-Magyarország irányába). A DNY–ÉK irányú
vízszintes elmozdulás értéke Mindszent környékén 0,1 mm/év, Isztria környékén (ahonnan
indul) ennek a 30-szorosa 3,0 mm/év. E változás a Tisza esetében kereszttörés formájában
nyilvánul meg a – Dong-ér – Tisza meder (18 méteres medermélység) – bal oldali holtágon
keresztül (Horváth F. et al. 2007). A kereszttörés formája: normál vető. A süllyedés folyamatos,
ÉK felé tartó párhuzamos vetők mentén történik.
b) D–É irányú, jelenleg is ható ciklikus tektonikai süllyedés
A Pusztai-havasok nyugati pereméről, a Maros-Temes közéről induló, majd a KörösMaros közén ÉK-i irányúvá váló törésvonal mentén végbemenő süllyedés. Makó,
Hódmezővásárhely, Mindszent, Szentes környezetében létrejövő ciklikus árkos süllyedés.
Hosszúsága kb. 60 km, szélessége 30–40 km. Az évi átlagos süllyedés ~ 1,5 mm Mindszenttől
keletre oldalelmozdulás formájában.
c) ÉK–DNY-i irányú kereszttörések sűrű párhuzamos sávok mentén érik a terület a Dunántúliközéphegység irányából
d) Két kereszttörés éri a területet a Jászság felől
2. A szabályozási munkálatok hatása
A múlt századi szabályozások során a fejlett kanyarulatokat vágták le. Ennek
következtében a Tisza esése a duplájára nőtt. Nőtt a parterózió mértéke és a csuszamlások
kialakulásának lehetősége is. A tanulmányozott szakasz majdnem felén épültek partbiztosítási
művek a múlt század elejétől fogva. Ezek a kanyarulatok külső ívét biztosítják. Hatnak az
alattuk lévő kanyarulatokra is. A művek beépítésének hatására a szelvények szélessége
lecsökkent. Lecsökkent a Tisza medrének vízelvezető képessége is. Nő a levonuló vizek szintje
(Fiala K., Kiss T. 2006). A magasabb árvízszintek következtében Kis É. véleménye szerint nő
a csuszamlások kialakulásának lehetősége is.
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3. Csúszólap megléte
Az ártéri löszös üledékek alatt a vizsgált területen mindenütt megtalálhatók a kék agyag
szintek a korábbi folyóvízi, tavi és mocsári üledékképződési környezetből.
4. A löszpart felépítése
Az agyagrétegek fölött laza löszös, iszapos, homokos üledékek váltakoznak.
5. A rétegek enyhén dőlnek a folyó felé
6. Meteorológiai körülmények
Az év első 3 hónapjában az átlagos csapadékmennyiség duplája esett. A csúszást
megelőző hónapban (négyszer 1 nap kivételével) minden nap hullott áztató eső.
Nagyobb erejű széllökések is előfordultak az észlelt repedések napján és a bekövetkezett
partfalcsúszások közötti időszakban.
7. A Tisza vízszintjének lassú emelkedését (májusi árvíz) gyors apadás (az évtized
leggyorsabb vízszint csökkenése) követte. A Tisza vízszintje 6 m-t csökkent 8 nap alatt. A
hirtelen jelentős vízszintesésben antropogén tényezők is szerepet játszhattak (víztározók,
zsilipek, stb. hatása). A vízszintcsökkenés hatására a partszakasz elveszítette állékonyságát. A
partot felépítő laza szerkezetű ártéri löszös üledékben ún. „vízgazdálkodási zavar” jött létre. A
parton lévő fák állékonyságcsökkentő szerepe is jelentős volt. A partról a rétegek a fákkal együtt
csúsztak a Tiszába. Volt közülük olyan, amely a Tisza közepén szigetet alkotott amely másfél
év után még jelenleg is létezik, akadályozva a hajózást.
8. A talajvízszint a folyó felé esett a csúszás kezdetén és végén (a lecsúszott tömbökből
még két hét múlva is csöpögött a víz).
ÖSSZEGZÉS
Kis É. véleménye szerint a mindszenti partfalcsúszás legfőbb okozója a vízhez köthető.
Részben a folyó hirtelen, gyors apadása (6 m 8 nap alatt, a vízlépcsők, zsilipek és víztározók
antropogén hatásaival), részben az elmozdulásokra felülről érkező vizeknek (csapadékvíz,
rétegvíz, stb.) a mennyisége és jellege. Jelentős befolyása véleménye szerint a csapadéknak
volt. A csuszamlás májusban következett be. Az év első három hónapjában az átlagos
csapadékmennyiség duplája hullott, és a csuszamlást megelőző hónapban is szinte minden nap
volt áztató eső (négyszer 1 nap kivételével). A Tisza vízszintcsökkenésének hatására az
átáztatott part elveszítette állékonyságát. A hirtelen gyors apadást és az átáztatatott partfal
szerkezetét fele-fele arányban tartja felelősnek. A partbiztosításhoz szükséges későbbi részletes
vizsgálatokhoz feltétlenül szükséges lenne a partfalelmozdulás monitoring rendszerrel történő
folyamatos mérése.
Az előzetesen részletezett neotektonikai (az Alsó-Tisza mente folyamatos süllyedése)
okok és a Tisza szabályozási munkálatok következtében fellépő bevágódások miatt továbbra is
várhatók a sorozatos partfalomlások. Folyamatos (DNy–ÉK-i irányú fő törésvonalak mentén)
és ciklikusan (DK–ÉNy irányú változó süllyedő D-alföldi területről van szó. A partvédelmi
művek beépítésének hatására a szelvények szélessége jelentősen lecsökkent.
A partszakaszt felépítő kőzetnek (az agyagos ártéri lösznek) is döntő jelentősége van
abban, hogy tömörödöttsége miatt korábban következik be a csúszás, mint pl. a Duna-menti
homokosabb löszfalak esetében. Geomorfológiai szempontból a vizsgált partfalcsúszások
jelentős része magas- és alacsony ártérperem mentén (pl. a kompátkelőnél és az ányási
saroknál) jön létre (2. ábra). A feltöltődött egykori meanderek törmelékanyaga esik ki a folyó
irányába.
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GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÁLTOZÁSOK A KÁRPÁT-MEDENCE ÉSZAKI ÉS
DÉLI PEREMVIDÉKEI LÖSZSOROZATAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ
VIZSGÁLATA ALAPJÁN

BEVEZETŐ
Az ősföldrajzi környezetben bekövetkezett változásokat vizsgáltuk üledékföldtani
paraméterértékek segítségével a Kárpát-medence ÉNy-i és DNy-i peremvidékein. Kutatásainkkal
hozzá próbálunk járulni az utolsó eljegesedés alatt bekövetkező őskörnyezeti változásokra
vonatkozó eddigi kutatási eredmények kibővítéséhez. Vizsgálatainkhoz azért választottuk a
kvarner-öbölbeli löszszigetet (1. kép) és a D-morvai vörös-hegyi feltárást (2. kép), mert mind a két
feltárás szinte hiánytalan rétegsorral rendelkezik, mutatja délen mind a két hegységi – az alpi és az
appennineki – eljegesedés, illetve északon az alpi (hegységi) és az észak-európai szárazföldi
eljegesedés összes „rezdülését”.

1. kép. A susaki löszsziget (Fotó: Kis É.)
A lösz- és paleosol sorozatok a pleisztocén őskörnyezeti változások terresztrikus
archívumai. Új környezetjelző és kiértékelő módszerrel jellemezzük a löszszigeti és a vörös
hegyi negyedidőszaki üledékeket, s ily módon következtetéseket kísérelünk meg levonni az
üledékfelhalmozódás dinamikájának változásaira. A módszer a rétegsorok függőleges és

Kis Éva, Balogh János, Szeberényi József, Viczián István, Őrsi Anna: Magyar Tudományos Akadémia,
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet
E-mail: kis.eva@csfk.mta.hu, balogh.janos@csfk.mta.hu, viczian.istvan@csfk.mta.hu, orsi.anna@csfk.mta.hu
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vízszintes irányú korrelálását segíti elő. Az eredmények kiértékelésével lehetőség nyílik az
eddigieknél jóval több és gyorsabb információ megszerzésére a vizsgált területek fejlődéstör-

2. kép. Lösz- és löszszerű üledékek a Vörös-hegyen (Fotó: Kis É.)
ténetéről, a löszök ülepedésének őskörnyezeti viszonyairól, a földrajzi környezetben
bekövetkezett változásokról, és a feltárások ezen módszerrel történő összehasonlító
vizsgálatára. Szükséges még a specialisták számára is, hogy a viszonylag homogénnek tűnő
szelvényekről lehetőleg grafikonokon ábrázolva, jól láthatóan azonnal információkat
olvashassanak le a környezetjelző folyamatokról, hogy naprakészen megtekinthessék a
mutatószám értékeket a szelvények adatbázisából. Fontos, hogy azokat össze tudják hasonlítani
az ugyanolyan módszerrel készített más szelvények grafikonjaival.
Üledékföldtani vizsgálataink során kapott eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy
az ugyanazon időszak alatt képződött északi löszrétegekben, az ún. típusos löszökben, a homok
részaránya kb. 1/3-a vagy 1/4-e a délen képződötteknek. Ennek megfelelően változnak a rétegek
jellemző üledékföldtani értékei is. Próbálunk állást foglalni abban a kérdésben, hogy, lehet-e a
déli löszsziget üledékeit típusos löszöknek nevezni, vagy inkább csak homokos löszöknek és
hogy vajon mi állhat e változások hátterében. Próbálunk rávilágítani e különbségek éghajlati,
tektonikai okaira és a keletkezési körülményekben fennálló különbségekre.
A sziget és környezete negyedidőszaki képződményeinek legfontosabb komplex ásványkőzettani, geokémiai, geológiai, kronológiai és geomorfológiai vizsgálati eredményei: Fortis
1771, Marchesetti 1882, Kišpatić 1990, Mutić 1967, Wein 1977, Bognar 1979, Bognar et al.
1989, Bognar és Zámbó 1992, Bognár 1998, Kuk et al. 2000, Bognar et al. 2002, Bognar et al.
2003, Lužar–Oberriter et al. 2008, Mikulčič-Pavlaković 2011, Wacha et al. 2011.

A LÖSZSZIGET LÖSZ-PALEOSOL SOROZATÁNAK KELETKEZÉSI KÖRÜLMÉNYEI
A Susak-szigeti lösz (3. kép) a Földközi-tenger északi térsége löszelőfordulásaihoz
tartozik. Coudé-Gaussen (1991) szerint, míg az É-mediterrán löszök az európai periglaciális
löszök helyi fácieseinek tekinthetők, addig a D-mediterrán löszök – az afrikai löszök a Szahara
peremén – már a sivatagi löszök családjához tartoznak. A Susak-szigeti löszös üledéksorozat a
Dalmát-szigetek ritkán előforduló eolikus üledékeinek egyik legszebb kifejlődése. A
Mediterráneum északi részén az ismétlődő üledékösszletek periglaciális körülmények között
ülepedtek le, míg az észak-afrikaiak a sivatagok peremén pluviális időszakok alatt halmozódtak
fel (Coudé-Gaussen 1991).
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3. kép. Vastag lösz-paleosol rétegsor Susak-szigetén
(Fotó: Kis É.)
Lösz és löszszerű üledékek az Adriai-tenger mindkét partvidékén előfordulnak (1. ábra)
egységes medencét alkotva. (Dalmát-szigetek, a horvát tengerpart, az Alpok előtere, a Pósíkság, kisebb elterjedésben a Marche területén és az Appenninekben (Cremaschi 1987).

1. ábra. Lösz- és löszszerű üledékek elterjedése az Észak-adriai térségben (Cremaschi, M. 1987 b,
módosítva Cremaschi, M. 1991) 1 = negyedidőszak előtti kőzetek 2 = késő pleisztocén és holocén
hordaléksíkság 3 = jelenlegi partvonal kiterjedése: a<100 m; b>100m; 4 = az Elő-Alpok és az
Appenninek morénarendszere 5 = lösz- és löszszerű üledékek folyóvízi és fluvioglaciális
teraszokon és morénákon 6 = lösz karsztfennsíkokon 7 = lösz barlangokban vagy mélyedésekben
8 = lösz eróziós felszíneken 9 = uralkodó szélirány a lösz szedimentációja során 10 = a felsőpleisztocén lösz szedimentáció feltételezett dél nyugati határa
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2. ábra. A szigetek helyzete az utolsó
eljegesedés idején (Cremaschi M. 1990)

3. ábra. Eljegesedett területek az É-adriai
térség körzetében az utolsó eljegesedés
idején (Melik A. 1952). 1 = eljegesedett
területek; 2 = jelenlegi partvonal

Az Észak-adriai-medence peremvidékén és szigetein előforduló löszök és löszszerű
üledékek poranyaga az Alpok és az Appenninek peremi térségéből, morénák és olvadékvízsíkságok anyagaiból származik. Többszöri szállítással – eolikus, fluvioglaciális és fluviális –
(poligenetikus löszkeletkezési elmélet) jutott el a Pó-síkság területére, ahonnan a nyugatias
irányú szelek szállították tovább a glaciálisok idején tengervíz nélküli száraz adriai völgyön át.
A lösz a Pó-folyó üledékeinek kifúvásából származik. A legnagyobb eljegesedések idején az
Adriai-tenger szintje kb. 100 m-rel alacsonyabb volt a jelenleginél (2. ábra) (az Észak-adriaimedence térségében ma sem haladja meg az 50 m-t). A Pó-alföld vízfolyásai és az alpi peremi
gleccserek (3. ábra) is jóval meghosszabbodtak a kiszáradt Adriai-medencében. De Marche
(1922) szerint Susak-sziget környéke az utolsó interglaciális idején a Pó-alföld részét képezte,
melynek területe a tengerszint
csökkenésének megfelelően több száz
kilométerrel megnövekedett a jelenlegi
partvonaltól DK-i irányban. Gazzi et
al. (1973) és Cremaschi (1990) szerint
a löszt a túlsó oldalról a DNy-i irányú
szelek szállították a sziget felé. Az
észak-adriai löszök – éppen a fent
említett származási körülmények miatt
– jóval mállottabbak, mint pl. a
Kárpát-medenceiek, ezért nem teljesen
felelnek meg a klasszikus lösz
meghatározásának.
Susakon és a Dalmát-szigeteken
4. kép. Löszplató a sziget aljzatát képező rudista
a
lösz
terra
rossa
típusú
mészkövön (Fotó Kis É.)
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talajképződményeket fedő fosszilis homokdűnékre és tengeri abráziós teraszokra (karsztplató,
kréta rudista mészkő) települt (4. kép). A Susak-szigeti lösz származása bizonyítékának
tekintjük, hogy a származó üledékek agyagásványai közül az illit (Alpok déli előtere) vagy a
vermikulit (Appenninek előtere) van-e túlsúlyban. Az Alpok és Appenninek peremi savas és
mésztelenített löszök a kilúgzás előtti alacsony meszességre utalnak. Ilyen alacsony CaCO 3
értékűek a susaki löszök (ált. 10–14 %) is, szemben a vörös-hegyi löszök 20–30 %-os
értékeivel.
A VÖRÖS HEGYI FELTÁRÁS LÖSZ- ÉS LÖSSZERŰ ÜLEDÉKEINEK KELETKEZÉSE
A vörös-hegyi feltárás (5. kép) csak mintegy 50 km-re délre húzódik az egykori európai
szárazföldi jégtakarók peremétől és igen közel fekszik a Morva-kapuban a Dunához, illetve a
jégkorszakok alatt szintén eljegesedett Alpok előteréhez. A Cseh-masszívum délkeleti pereménél
található. A glaciálisokat követő kéregmozgások során felszíne fokozatosan emelkedik, a bevágódó
folyó egykori terasza (V. sz. terasz) ma mintegy 280 m-es tengerszintfeletti magasságban található.
A löszös teraszok a kéregmozgások legjobb bizonyítékai. Aljzatát vörös devon homokkő és
konglomerátum alkotja (6. kép).

5. kép. Teraszrendszerre települt lösz-paleosol sorozatok a Vörös-hegy
brünni-medence felé lejtő lankáin (Fotó: Kis É.)
A feltárás egy messziről jól látható teraszrendszer (I-V. sz.) felső két teraszán húzódik. A
Svratka-folyó IV. és V. teraszán lévő üledéksor felső rétegeit tartalmazza. Kevés benne a
réteghiány.
A feltárás rétegtani alapkutatásai Kukla (1975), Fink és Kukla (1977), Smolikova (1982),
Zeman (1992) és mások nevéhez fűződnek. A feltárás aljzatát alsó-devon korú, vörös, nagy
kvarctartalmú homokkő konglomerátum és arkóza képezi (Demek et al. 2005). Az arkóza az
alsó-devon Kaledóniai-hegységrendszer lepusztult gránitjának mállásából keletkezett sok
földpátot (> 25%) tartalmazó homokkő jellegű üledék. Vastagsága néhányszáz métertől több
ezer méterig is terjedhet. A konglomerátum fölött helyenként miocén mészkő húzódik
(Smolikova és Zeman 1982). A prekvarter üledékek felett folyóvízi teraszok, kavicstakarók
(fiatalabb kavicstakaró, idősebb kavicstakaró) találhatók, közöttük lösz- és fosszilis
talajrétegekkel. A kavicsos homokfelszíneken ferreto típusú őstalajok képződtek (Smolikova
és Zeman 1982). Ezek ugyanolyan csoportba tartoznak, mint a terra rossa talajok, azoktól csak
302

abban különböznek, hogy szilikát tartalmú
anyakőzeten keletkeznek, többnyire kavicson és
homokon. E kavicsos homokszinteken képződött
talajok helyben képződött (autochton) településűek.
Ilyen megmintázott szelvényünk legfelső talaja is,
amelyre közvetlenül a recens csernozjom talaj A
szintje települ.
A feltárás felső két lépcsőjén levő rétegsorokat
vizsgáltuk. Vastag üledéksorait az alpi és a
fennoskandináv eljegesedések közötti helyzetének
köszönheti. A glaciálisok idején a feltárás környékén
három fő szélirány határozta meg a porfelhalmozódást: a
nyugati szelek az 50. szélességi kör menti kelet-nyugati
korridorban, az északnyugati szelek a fennoskandináv
jégtakaró felől Rozycky (1991) és Rousseau et al. (2007)
szerint a szaharai eredetű porszállítás is jelentős volt. Ez
utóbbi megállapítás Varga 2010 által is megerősítettnek
tekinthető.
A glaciálisok alatt a hideg kontinentális
éghajlaton
porfelhalmozódás
és
típusos
6. kép. A vörös-hegyi feltárás
löszképződés, míg a meleg és nedves időszakok alatt
aljzatát képező devon homokkő
talajképződés volt a jellemző. Az üledéksor az utolsó
(Fotó: Kis É.)
glaciális-interglaciális ciklust – mintegy 125 ezer év
– (OSY Stage5/ODP-677 Shackleton et al. 1990; δ18O foglalja magába. A lösz-paleotalaj
sorozat 3 talajsorozatot tartalmaz (PK I., PK II. és PK III. Demek és Kukla 1969).
A FELTÁRÁSOK FŐBB FELSZÍNALAKTANI JELLEMZŐI
Susak része a Külső-Dinaridáknak, határvonala azon egymásra tolódott szerkezeteknek,
amelyek az adriai mikrolemezt és az Isztriai-félszigetet választják el egymástól (7. kép). A
sziget általános morfológiai jellemzői, különösen a korróziós folyamtok által alakított, lösszel,
löszszerű és homokos üledékekkel borított, mészkő fennsík elegyengetése arra utalnak, hogy
Susak szerves része az Isztriai mészkőtáblának. Ezt a domborzati viszonyok is tükrözik a sziget
tágabb környezetében.

7. kép. Az ÉNy-adriai lemez alácsúszása Isztria (a kép előterében)
és az Alpok (a kép jobb oldalán) alá. Közöttük a kép középső részén a
felgyűrődött flis vonulat látható. (Fotó: Kis É.)
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ÉNy–DK irányú törésvonal jelenti a határt az ÉNy-adriai mikrolemez és a Dinaridák között.
E törési zónában – Cres – Unije – Susak – Dugi Otok – Kornati-szigetek – bukik alá a mikrolemez
a Dinaridák alá. Az lemezek ütközésére utal a szeizmotektonika, pl. a hipocentrumok elhelyezkedése.
Az említett vonaltól É-i és ÉK-i irányban a földrengések fészkei mindinkább mélyebben
jelentkeznek (6–30 km-es mélységben). Istriától D felé haladva ezen a területen vannak
legközelebb a felszínhez a földrengésfészkek (kb. 6 km).
A susaki mészkőtábla a sziget DNy-i részén erőteljesebben emelkedett ki, mint az ÉK-i
részen, amelyet a lösz és löszszerű üledékek ÉK-i irányban való megvastagodása is bizonyít.
Úgy tűnik, hogy a sajátos kibillenéssel párhuzamosan a blokk kisebb kereszttörések mentén
aprólékosan fel van szabdalva tektonikailag előre jelzett, deráziós keresztvölgyekkel és igen
sűrű vízmosások hálózatával. Csak a sziget tető szintjében maradt meg az igazi platójelleg.
A mészkőtábla felszínen a pleisztocén folyamán vastag homok- és főleg lösztakaró
halmozódott fel (ált. 30–50 m). A sziget északnyugati részén a löszös és homokos üledékek
vastagsága a fúrások alapján helyenként eléri a 90 métert.
A sziget kétfajta formakincse:
1. A régi felszín eltakart formakincse
 szerkezeti lépcsők
 abráziós mészkőpartok (amelyek a lösztakarón is átütnek, vagy abráziós
eredetű lepusztulás folytán exhumálódtak)
2. A felhalmozódott lösztakaró felszínén kifejlődött újabb formák, a lösz sajátos
lepusztulásformái
A denudációs formák kialakulását befolyásolják: a lösz és löszszerű üledékek kőzettani
jellemzői, lejtőviszonyok, tektonikai mozgások, az éghajlat, a növényzeti borítás és az emberi
tevékenység.
A vastagabb löszök jellemzésénél a korróziós-szuffóziós folyamatok (8. kép) a
legfontosabb tényezők. Ezek a folyamatok határozzák meg a sziget akkumulációs domborzati
jellegét. A CaCO3 és a homokkő eloszlásának, a tektonikának, a lösz alatt elhelyezkedő kőzetek
(homok, mészkő) porozitás mértékének, a talajvíz körforgásnak, a denudációs folyamatoknak
és a tengeri abrázió hatására főleg heterogén pszeudokarsztos szuffóziós domborzati formák
fordulnak elő, pl. löszszakadékok, löszkutak, löszpiramisok, löszhiátusok, löszbarázdák,
löszszurdokok, meredek löszfalak, magaspartok, és mélyutak (9. kép). Lejtős folyamatok által
alakultak ki deráziós völgyek (10. kép) és vízmosások. A sajátos antropogén teraszok ezrei a
másfél évezredes emberi tevékenység hatására formálódtak ki.

8. kép. Korróziós szuffóziós folyamatok által kialakult
felszínformák a löszplató alacsonyabb részén (Fotó: Kis É.)
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9. kép. Löszmélyút a sziget keleti részén
(Fotó: Kis É.)

10. kép. Deráziós völgy a sziget középső részén (Fotó: Kis É.)
Mivel a vörös-hegyi feltárás légvonalban nem nagy távolságra található az egykori
szárazföldi jégtakaró morva-kapui peremétől – melynek Ny-i részén az 540 m-nél magasabb
csúcsokat glaciális üledék fedi (Czudek T. 1997) – a környék domborzati viszonyai igen
változatosak. A tektonikai emelkedések, a mélyítő és oldalazó erózió, valamint a periglaciális
folyamatok hatására végbemeneti domborzatformálódás során igen változatos periglaciális
formakincs alakult ki.
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A környező terület alsó-pleisztocénbeli felszíni formáiról viszonylag kevés információ
maradt. A meglévő formák a későbbi periglaciálisokban továbbfejlődtek és újak keletkeztek,
miközben az idősebb és fiatalabb felszínformák eltűntek. A középső pleisztocénben a korábbi
felszínformák továbbfejlődtek és újak alakultak ki. Ilyenek pl. a krioplanációs teraszok (11. kép),

12. kép.Fagyékek a vörös hegyi feltárás III. teraszát
fedő löszös üledékekben
11. kép. A vörös hegyi III. sz.
terasz kavicsanyaga
a kriopedimentek, az aszimmetrikus völgyek. Jellemző volt a völgymélyítés és a völgytalpszélesítés
folyamata. A felső pleisztocénben a periglaciális felszínfejlődés elérte a csúcspontját. Legjobban
megmaradtak (legnagyobb kiterjedésben és vastagságban) ezen időszak üledékei és talajai. A
würmből és a pleniglaciálisból származik a legtöbb fagyék (12. kép) és homokék a löszös üledékek
alacsonyabban fekvő részein, a geliszoliflukciós jelenségek, a felszínleöblítés, a krioturbáció, a
löszkifúvás és akkumuláció, a folyók mélyítő és oldalazó eróziójának bizonyítékai. Kriotektonikus
zavarok többnyire a finomszemcsés homoküledékekben keletkeztek.
MÓDSZER
Kutatásaink során üledékföldtani mutatószámokkal jellemeztük a vörös-hegyi és a
löszszigeti feltárást. Vizsgáltuk, hogy hogyan lehet lehatárolni a pleisztocén glaciálisokat.
Az üledékeket az általunk kidolgozott új környezetjelző kiértékelő módszerrel – a
hagyományos mutatószámokon kívül az általunk bevezetett finomsági értékkel (FG) és a mállási
fokkal (Kd), a CaCO3-tartalommal, valamint az agyag-, iszap-, lösz-, homok százalékos
részesedése arányával, illetve – a Vörös-hegy esetében – a kapott oxigén-izotóp értékekkel
jellemeztük.
A mutatószámok egymás mellett történő ábrázolásával vizsgáljuk azok együttes
környezetjelző szerepét. A kapott értékek alapján kísérletet teszünk a szelvényen belüli
grnulometriai változások megismerése során a nagyobb litológiai egységek, az
üledékképződései szakaszok, az esetleges üledékhiátuszok kimutatására, a homogénnek látszó
rétegeken belüli és az azonos genetikájúnak vélt rétegek közötti változások kimutatására a
löszös üledékek összehasonlíthatósága, párhuzamosíthatósága, ősföldrajzi következtetések
levonása céljából. Az ábrázolt szelvények minden egyes mélységi adatához tartozó fent említett
információ egyszerűen leolvasható a grafikonokról.
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Az ábrázolás során egyértelműen elkülöníthetők egymástól a rétegek, látszanak azok
pontos határai, a rétegeken belüli változások összehasonlításával azok beazonosíthatók. A
terepkutatásaink során begyűjtött minták szemcseösszetételét kilenc szemcsenagyságtartományban di Gléria Mária határozta meg az MTA FKI Kőzet- és Talajvizsgáló
Laboratóriumában. Az oxigén izotóp (δ18O) méréseket az MTA Atommagkutató Intézet
Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratóriumában, Debrecenben Palcsu László és Futó
István végezte (Thermo Finnigan DeltaPLUS XP stabil izotóp tömegspektrométer).
EREDMÉNYEK

4. ábra. A susaki feltárás
rétegparaméter-értékei (Kis É.)
Rétegtani feldolgozás: Schweitzer F., Kis
É., Bognár A., Szöőr Gy., Balogh J., di
Gleria M.

A löszszigeti (4. ábra) és a vörös hegyi
feltárás kiértékelő ábráján (5. ábra) a
megszerkesztett szelvény mellett ábrázoltuk a
különböző új és hagyományos üledékföldtani
paraméterértékeket, az üledéktípusok %-os
részesedése arányát, és a CaCo3 tartalmat. A
vörös hegyi szelvényen ábrázoltuk még az
üledékek oxigén-izotóp értékeit és az MIS
besorolásokat is. Mindezen értékeknek a
grönlandi
jégfúrással
(GISP2)
történő
összetétele során következtethetünk az
üledékek jellegére és viszonylag jó kortani
besorolására.
A
szelvények
bármely
mélységéhez húzott vízszintes vonal mentén a
rájuk vonatkozó összes információ azonnal
leolvasható.
A paramétereknek az egymás és a szelvény
melletti együttes ábrázolása sokszorosan megerősíti a rétegek pontos meghatározását, a rétegeken
belüli, szabad szemmel nem látható szemnagyság-változásbeli különbségeket, a réteghatárok
egyértelmű kijelölését, adott lösz vagy
talajrétegen belül a lehűlési és a felmelegedési
maximumokat, az osztályozottságbeli különbségeket és a hiátusok kimutatását, illetve annak
megállapítását, hogy feltöltődő vagy lepusztuló
felszínről van-e szó.

5. ábra. A vörös-hegyi feltárás
rétegparaméter-értékei (Kis É.)
Rétegtani feldolgozás: Schweitzer
F., Kis É., Balogh J. Oxigén
izotóp mérések: Futó J. és Vodila
G. Szemcseösszetételi vizsgálatok
9 szemcsetartományban: di Gleria
M.
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Ezen adatok a lösszigeti feltárás esetén 31 rétegre vonatkoztatva olvashatók le a görbékről:
I. 11 őstalajra vonatkoztatva (1 hármas osztatú vöröstalajra, 1 kettes osztatú sárgás barna
talajra, 6 csernozjom talajra és 3 humusz horizont szintre.
II. 4 homokrétegre
III. 13 lösz- és löszszerű üledékre és három tefra szintre.
A vörös hegyi feltárás esetén 14 rétegre:
I. 9 talajszintre (1 recens talaj B szintjére, 2 hordaléktalajra és 6 fosszilis talajra (3 talajkomplexumra), valamint
II. 5 löszrétegre.
A két feltárás üledékföldtani paraméterei összehasonlításakor azonnal szembetűnik, hogy
a löszszigeti feltárás löszrétegsorai lényegesen homokosabbak, mint a vörös hegyiek.
Homoktartalmuk részaránya kétszer, háromszor magasabb. Ennek oka pedig nem lehet az
anyakőzet, hiszen kréta rudista mészkőről van szó. Részletesen foglalkoztunk az üledékek
kialakulási körülményeinek vizsgálatakor a tektonikával és a glaciálisok idején a száraz Éadriai medence, a Pó-medence ősföldrajzi viszonyaival.
A 2 feltárás löszrétegeinek homoktartalma %-os arányában meglevő különbségek mellett
ugyanakkor legalább két vagy három szoros különbség mutatható ki az üledékek mállottsági
fokában is. A löszszigetiek lényegesen mállottabbak. Mindezek magyarázatára kerestük a
tektonikai, a földrajzi fekvésbeli, a litológiai és az üledékek keletkezési körülményeiben
megmutatkozó okokat. Legfontosabbnak a tektonikát találtuk. Lemezhatásokról van szó, ez
esetben az ÉNy-Adriai mikrolemez csúszik alá a sziget mellett a Dinaridáknak, annak a
lemeznek, amely Isztriától D-re Susakot is hordozza. Nagyon fontos a lejtőszög. Vannak olyan
lemezhatár melletti szigetek, pl. A Dugi Otok szigetcsoport, amelyről a lejtőkitettség miatt az
összes löszös üledék lepusztult. A földrajzi fekvés együtt jár az őséghajlatban is megmutatkozó
különbségekkel. A löszös üledékek keletkezését vizsgálva megállapíthatjuk, hogy poranyaguk
többszöri áttelepítés során – eolikus, fluvioglaciális, folyóvízi – a Pó kiszáradt medencéjéből
származik. Ez a fő oka a magas homoktartalomnak és mállottságnak. Emiatt nem nevezhetjük
a susak szigeti löszöket klasszikus vagy típusos löszöknek, hanem homokos löszöknek.
Jellemeztük a feltárások környezete főbb felszínformáit is. A jelentős homoktartalom és
mállottsági érték megmutatkozik abban is, hogy bizonyos felszíni formák nem (nincsenek pl.
löszdolinák), vagy nem típusos formában (beszakadt löszkutak sorozata) jelennek meg.
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Kocziszky György79:
FISKÁLIS IMPULZUSOK TERÜLETI HATÁSAINAK MODELLEZÉSE80

BEVEZETÉS
A közgazdasági szakirodalom egyik visszatérő kérdése az állam fiskális
szerepvállalásának optimális mértéke és hatékonysága. Tanulmányunk ezeknek a
beavatkozásoknak a területi szintű fejlettségre gyakorolt hatásvizsgálatára kidolgozott modell
kereteit és a támogatások következményeit tárgyalja.
Az állam piacbefolyásoló szerepének indokoltsága (egyrészt elméleti, másrészt
gyakorlati megfontolások miatt) régóta vita tárgya. Ennek során számos érv és ellenérv, ill.
azokat alátámasztani igyekvő empírikus elemzés látott napvilágot. Ezért érdemes először a
kérdéskör elmélettörténeti hátterét röviden áttekinteni.
Közismert a klasszikusoknak (1776-1871 között) a piac hatékonyságába (a láthatatlan kézbe) vetett hite, amely szükségtelennek tartotta az állam gazdasági szerepvállalását. Később a
neoklasszikus közgazdaságtani iskola (a 19. század utolsó és a 20. század első harmada)
tudomásul vette, hogy bizonyos javakat és szolgáltatásokat az államnak kell biztosítania, de ennek
mértékét (a kormányok mozgásterét) szabályokkal kívánta korlátozni. A neoklasszikusok ui.
abból indultak ki, hogy a versenyszféra működése stabil, ezért jelentős beavatkozásra nincs
szükség. Ezzel szemben az állami szerepvállalás növeli a költségvetés hiányát és az
államadósságot, másrészt az állami beruházások negatív hatást gyakorolnak a versenyszféra
beruházásaira (az un. kiszorító hatás miatt), ami végső soron kedvezőtlenül hat a hosszú távú
gazdasági növekedésre.
A piac szabályozó erejébe vetett hit látványos kudarcát hozta a nagy gazdasági
világválság (1929-33), amelynek során avval kellett szembesülni, hogy a piac képtelen az
egyensúlyi állapot helyreállítására. Keynes ennek kapcsán arra a következtetésre jutott, hogy a
válságot alapvetően a magánszektor elégtelen kereslete okozza. Az egyensúly helyreállítása
érdekében ezért a kormányoknak anticiklikus gazdaságpolitikát javasolt (azaz recesszió esetén,
a költségvetés terhére keresletet kell élénkíteni, túlfűtöttség esetén pedig visszafogott állami
szerepvállalással hűteni kell a gazdaságot). Ugyanakkor nem vitatta, hogy recesszió idején az
állami beavatkozás hatására költségvetési deficit keletkezik, de úgy gondolta, hogy később (a
növekedési ciklus helyreállítását követően) ez gyorsan megszüntethető. (Keynes (1936) alapján
Hicks és Hansen (1937) által megalkotott IS-LM modell szemléletesen ábrázolja a kamatláb és
a reálkibocsátás függvényében a költségvetési és monetáris expanzió hatását.)
A keynesi anticiklikus költségvetési politika hatásosságát (az 1960-as évek közepétől) az
Európa szerte jelentkező strukturális válságok (pl.: Ruhr-vidék, stb.) kezelésére tett
gazdaságpolitikai kísérletek korlátozott eredményessége azonban megkérdőjelezte.
A keynesi elméletet leváltó újklasszikus felfogás a gazdaság egzakt leírhatóságával egyidejűleg
abból indult ki, hogy a gazdaság szereplői racionálisan viselkednek (Lucas, 1976;
Sargent/Sims, 1977; Sargent, 1987 és mások). Ezért a fiskális beavatkozások hatástalanok, mert
kiszámítható kormányzati magatartás esetén a gazdasági szereplők várakozásaikat beépítik
döntéseikbe (így megjelenik a kiszorító hatás), váratlan döntések esetében pedig nő a gazdaság
instabilitása.
Milton Friedman és Friedrich August von Hayek nevéhez kötődő monetarista irányzat
értelmében, amennyiben a kormányzat növelni kívánja a fogyasztást, azt nem a költségvetés
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lazításával, hanem a forgalomban lévő pénz (kiszámítható) mennyiségének növelésével kell
biztosítani.
A monetarista elmélet megjelenése óta eltelt évtizedek azonban nem igazolják vissza a
monetarista gazdaságpolitika egyensúlyteremtő képességét, másrészt a centrum és periféria
régiók közötti konvergencia helyett inkább a különbség növekedésével kellett szembesülni
(ebben komoly szerepe volt annak, hogy a reálgazdasági folyamatok alárendelt szerepbe
kerültek a pénzügyi folyamatokkal szemben).
Ezért az 1990-es évek elején megjelent újkeynesiánus elmélet újra fogalmazta a monetáris- és
a fiskális beavatkozásokról vallott keynesi álláspontot (Gali, 2001). Eszerint (a két álláspont
valamelyest közeledett), rövid távon az árak és a bérek rugalmatlansága miatt szükség van az
állami beavatkozásra, míg hosszú távon (a rugalmas ár és a béralkalmazkodás esetén) nagyobb
esélye van piaci egyensúlyt teremtő képességének.
A fentiekben utalásszerűen összefoglalt iskolák közötti viták, a 2008-as pénzügyi válság
hatására újra a gazdaságpolitika homlokterébe kerültek. Ebben jelentős szerepe volt annak,
hogy a monetaristák nem tudták előre jelezni a válságot és a válság kezelésére is csak késve és
bizonytalanul reagáltak.
MÓDSZERTANI HÁTTÉR
A szakirodalom a beavatkozások jellege és időbelisége alapján különbséget tesz egyszeri
beavatkozás, ill. impulzus között. Amíg az előbbi diszkrecionális, azaz a gazdaságpolitika
formálóinak eseti döntésén alapul, az impulzus tudatosan ismétlődő beavatkozás, amelynek
nagysága és előjele a gazdasági ciklus helyzetéből vezethető le (az impulzus nagyságát például
a GDP/költségvetési deficit hányados függvényében (Alesina/Perotti, 1995) határozhatják
meg).
A fiskális és monetáris instrumentumok igénybevételével kapcsolatos másik kérdés a
beavatkozás időbelisége és hatásossága. Ennek kapcsán általánosan elfogadott, hogy a
beavatkozás akkor jó, ha szabály alapú és időben korlátos, továbbá nincs negatív hatása a
költségvetési hiányra (Elmendorf/Furman, 2008. p.14.). A hiány ui. negatívan hat a
költségvetés tartalékaira, ezért előbb vagy utóbb a jegybanknak kamatot kell emelnie annak
érekében, hogy az állam a kiadásait a pénzpiacról finanszírozni tudja. A kamatok növekedése
pedig drágítja a hiteleket, ami visszafogja a versenyszféra beruházásait.
A területi szintű beavatkozások következményeinek kimutatására irányuló első
elemzések leíró statisztikai módszereket alkalmaztak és egy-egy indikátor (pl.:
munkanélküliségi ráta, területi GDP, stb.) változásának területi és kronológiai összehasonlítása
alapján vontak le következtetéseket. Az összefüggések közötti kapcsolatrendszer mélyebb
megismerése érdekében az 1970-es évektől a kutatók matematikai-statisztikai módszereket
vezettek be. A területi hatások kimutatására irányuló első regionális ökonometriai elemzések,
a makrogazdasági növekedés vizsgálatára kidolgozott modellek felépítését követte, de
regionális adatokkal számoltak és a végső kereslet meghatározására törekedtek (Klein, 1969;
Engle, 1972; Hall/Licari, 1974; Adams, 1975; Glickman, 1971; Duobinis, 1981; Weber, 1986).
Glickman (1971) nevéhez fűződik az első olyan modell, amely a regionális gazdasági fejlődést
interregionális összefüggések alapján írta le. Az 1980-as évektől a hatásvizsgálatokba új színt
hozott a területi konvergencia elemzése (Barro/Sala-i-Marint, 1991), valamint a fejlesztések
területi hatásainak vizsgálata (Járosi/Atsushi/Thissen/Varga, 2010).
Az ökonometriai modellek egy része a klasszikus keynesi összefüggésből indul ki, amely
szerint:
Yi T  f(Y T ,CiT , I iT , Π T , pT )
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,ahol: YT – bruttó hazai termék; YiT – bruttó hazai termék az adott régióban, C iT – regionális

fogyasztás, I iT – regionális beruházás,  - infláció, pT - kamat, T – időpont, i- régió sorszáma.
A regionális beruházás nagysága a következő összefüggés írható fel: I t  f(pT , NETEXiT , M iT )
T

,ahol a NETEX iT – regionális nettó export adott időpontban, M iT – regionális
hitelfelhasználás adott időpontban.
Másik részük inverz termelési függvények alkalmazásával írja le a területi hatásokat (a
Cobb–Douglas termelési függvény sokkal egyszerűbben kezelhető a CES vagy a VES típusú
függvényeknél):
Yi T  Aeγ,t (K iT )α (LTi )β ; α, βγ> 0,
ahol: K iT = regionális tőke nagysága, LTi - regionális munkaráfordítás, α és β - termelési
rugalmasság tényezője,  iT - semleges technikai haladás hányadosa az adott régióban, A konstans.
FISKÁLIS SZEREPVÁLLALÁS A TERÜLETI DISZPARITÁSOK KEZELÉSÉBEN
A magyar költségvetés a hazai GDP közel 45-47 %-át osztotta vissza az elmúlt években
(1. ábra).
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1.
ábra: A jövedelem-elvonás és az újraelosztás alakulása (1997-2013)
Forrás: IMF és Eurostat adatbázisa alapján saját szerkesztés
Az1995-től a KSH területi szintű adatközlésének bevezetésével lehetőség van a területi
szintű társadalmi- és gazdasági indikátorok változásának elemzésére.
Az elmúlt, majdnem két évtized megyei GDP adatait vizsgálva kiderül, hogy a területi
diszparitások érdemben növekedtek. Ennek oka, hogy az elsődleges jövedelemelosztás képtelen
a területi strukturális problémák kezelésére. A hazai társadalmi, gazdasági adatokat vizsgálva
úgy tűnik, hogy az ország négy részre szakadt (2. ábra).
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2. ábra: Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek közül közfoglalkoztatásban részt
vettek ezer aktív korú lakosra, 2012.
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3. ábra: Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma ezer
lakosra, 2013. január
Forrás: KSH
Az EU források bevonása 2004-2013 között érdemben nem csökkentette az országon belüli
diszparitásokat, miközben változatlanul magas a költségvetés által újrafelosztott jövedelem
aránya (~ GDP ,50 %-a).
FISKÁLIS BEAVATKOZÁSOK TERÜLETI HATÁSAI
A területi kibocsátás nagyságát a kormányzat redisztribúcióval (a költségvetési
transzferrel) befolyásolhatja. Azaz az állam a perifériális helyzetű térségeknek támogatást adhat
(pl.: támogathatja az új munkahelyek létrehozását, ill. megtartását, stb.), másrészt
megrendelőként léphet fel (pl.: infrastruktúrális beruházásokat kezdeményezhet, stb.), továbbá
lemondhat az adóbevételek egy részéről, vagy egészéről.
A fiskális beavatkozás első körben tehát a regionális szintű foglalkoztatásra és fogyasztásra,
ezen keresztül pedig a regionális beruházásokra és a regionális kibocsátásra gyakorolhat hatást.
A fiskális redisztribúció hatékonysága több tényező (pl.: a gazdasági ciklus helyzete, a transzfer
nagysága, az impulzus gyakorisága, az impulzus által generált elsőkörös és tovagyűrűző hatás
nagysága, stb.) függvénye.
A MODELL
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•
•
•

Az általunk vázolt modell célja annak vizsgálata, hogy:
adott régió (megye) fejlődési pályájára milyen hatást gyakorol egy-egy monetáris és fiskális
beavatkozás;
a beavatkozások következményei illeszkednek-e a hosszabb távú makrogazdasági trendekbe;
milyen típusú és nagyságú beavatkozásokra lenne szükség a pályakorrekciókhoz.
A modell az adott területi egység fejlettségi szintjének meghatározására a fajlagos (egy főre
jutó) átlagos munkajövedelmet veszi alapul, ami az adott térség gazdaság teljesítménye (az egy
főre jutó GDP) és a fajlagos (egy főre jutó) kibocsátására (yi) jutó bértömeg (Bi) alapján írható
fel:
bi 

Bi
y B
 i  i,
Li
Li yi

ahol: i a régió sorszáma, Li az adott régióban foglalkoztatottak száma.
A modell négy exogén változóval operál (figyelembe véve a rendelkezésre álló területi
statisztikai adatokat): a vizsgált időszak makro kibocsátása, az árindex, a reálkamat, valamint a
költségvetési transzferek (célzott területi EU és kormányzati transzferek; szociális támogatás:
a vizsgált területre érkező rendszeres szociális segély, közmunkához kapcsolódó kifizetések,
nyugdíj előtt állók szociális segélye, munkanélküli járadék összege) nagysága.
A modellnek öt endogén blokkja van: a regionális nettó termelési modul; a regionális
beruházási modul; a regionális fogyasztási modul, regionális jövedelmi modul, regionális
kibocsátási modul (4. ábra).
Az endogén blokkok, ill. az evvel kapcsolatos változók esetében fokozottan figyelembe kellett
venni a területi statisztikai adatok hozzáférési korlátait, ezért számos kompromisszumra, ill.
közelítő megoldásra van szükség.
regionális
fogyasztás

makro
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regionális
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árfolyam

regionális
kibocsátás

regionális
jövedelem

árindex

reál
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regionális
beruházás

költségvetési
transzferek

4. ábra. Modell struktúrája
Forrás: saját szerkesztés
a) Regionális kibocsátás meghatározása
A regionális kibocsátás az alábbi panel modellel vizsgálható:
d(yiT )  β0  β1d(Y T )  β2 d(NETERiT )  β3 d(ciT )  β4 d(kiT )  γiT
- fajlagos GDP növekedési ütemének változása az i-edik régióban, a T-edik
d(yiT )
évben,
T
- makrogazdaság GDP változása a T-edik évben,
d(Yi )
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d(NETERiT ) - fajlagos nettó termelés változása az i-edik régióban, a T -edik évben,

d(ciT )
d(kiT )
 Ti

- fajlagos területi fogyasztás változása az i-edik régióban, a T-edik évben,
- fajlagos regionális beruházás változása az i-edik régióban, a T -edik évben,
- véletlen tényező.

b) Regionális nettó termelés meghatározása
A termelési modul az ágazatok nettó termelési értékét összegzi. A modell négy ágazat, a
mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem és a szolgáltatások adataival dolgozik. A nettó termelési
(hozzáadott) érték a bruttó hozzáadott értéktől az általános forgalmi adó összegénél kevesebb.
c) Regionális fogyasztási modul
Adathiány miatt a regionális fogyasztás explicit módon határozható meg a regionális
jövedelmek alapján.

CiT  f(JÖVi T ) ’

ahol: CiT = regionális fogyasztás a T-edik évben az adott régióban; JÖVi T = regionális
jövedelem a T-edik évben az adott régióban.
Az ágazatok iránti regionális keresletre a jövedelem, mind endogén tényező van hatással.
A modell az egyes ágazatokban foglalkoztatottak számát (más regionális modellhez
hasonlósan) inverz termelési függvény segítségével határozza meg.
d) Regionális beruházási modul
A szakirodalom a beruházás nagyságának regionális szintű becslését tartja a legnehezebb
feladatnak, az endogén hatások miatt.

I iT  β(K t'  K t 1)  dK t 1 ’

ahol: I iT - T időszakban eszközölt bruttó beruházás összege, K iT -1 tényleges beruházás összege,
K iT -1 - tervezett beruházás összege, d - amortizációs kulcs.
e) Regionális jövedelmi modul
A jövedelem leírására az alábbi összefüggés alkalmas:

JÖVi T  BLGSRiT  INTRANSOARiT  ALURiT
BLGSRt   BESCH jt  BVR jt
j

,ahol: JÖVi - a régió összjövedelme adott T-évben; BLGSRiT - a régióban élők bruttó bére és
jövedelme adott t-évben; INTRANSOARiT - a régió nettó transzfer jövedelme (munkanélküli
T

támogatások és segélyek nélkül) T-évben; ALURiT - a régióban a munkanélkülieknek kifizetett
segélyek az adott T-évben; BESCH Tji - j-edik ágazatban foglalkoztatottak száma (T)-évben;

BVR Tji - az egy főre jutó reál bruttó jövedelem a j-edik ágazatban T-évben.
BVN Tji  f(VPIiT , APRODR Tji , ALQiT )
δBVN Tji
δBVN Tji t

0,
0, δBVN 0,
T
δVPI iT
δAPRODR ji
δALQ
T

ji

T

i
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ahol: BVN Tji - a j-edik ágazatban dolgozó egy főre jutó bruttó bérének nominális értéke a Tedik évben; VPIiT - fogyasztói árindex a T-edik évben; APRODR Tji - fajlagos termelékenység
a j-edik ágazatban a T-edik évben; ALQiT - munkanélküliségi ráta a T-edik évben.
KÖVETKEZTETÉSEK
Sokan úgy gondolták a XX. század második felében, hogy az intervenciós
gazdaságpolitika időszaka lejárt. A 2008-as pénzügyi válság óta eltelt időszak ennek látványos
cáfolatát mutatja (lásd a Fed QE programját, az Európai Központi Bank és a Japán Jegybank
kamatpolitikáját, a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitel Programja, stb.). A kezdeti
makrogazdasági eredmények bíztatóak. Kevésbé ismertek azonban a regionális szintű
diszparitásokra gyakorolt hatások. Úgy tűnik, hogy a jövőben is szükség van fiskális és
monetáris beavatkozásokra a gazdasági növekedés fenntartása érdekében. Egyszeri
beavatkozások helyett azonban egyre inkább a szabályalapú mechanizmusokra van szükség.
Ahhoz, hogy a normatív szabályozás keretrendszere kialakuljon, a korábbinál nagyobb
figyelmet kell fordítani fiskális és a monetáris politika területi hatásainak monitorizálására és
előre jelzésére. Tanulmányunkban vázolt modell ennek elvi lehetőségeit kívánja megteremteni.
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Konderák Judit81 – Uzzoli Annamária82 – Kóródi Tibor83 – Sansumné Molnár Judit84
A CUKORBETEGSÉG FÖLDRAJZI JELLEMZŐI MAGYARORSZÁGON
BEVEZETÉS
Az ENSz Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése alapján az egyik meghatározó
krónikus megbetegedés a világon a cukorbetegség (Diabetes mellitus) (WHO 2013).
Világszinten ugyan nem sorolható a legfőbb halálokok közé – összes halálozás 2%-áért felelős
–, de az egyéb halálokok (pl. kardiovaszkuláris), a rokkantság és súlyos betegségek (pl.
veseelégtelenség, vakság) fő rizikófaktora. A WHO becslése alapján a globális prevalencia 3%,
de ez 2025-re legalább a duplájára nő (www.idf.org/diabetesatlas). A cukorbetegség a
leggyakoribb anyagcsere-betegség, amely szövődményei révén rontja a beteg életminőségét és
életkilátásait. A WHO előrejelzései alapján rövid- és középtávon tovább nő a cukorbetegség
jelentősége: a XXI. század közepére az egyik legjelentősebb globális betegség lesz, amely a
világnépesség nagyobb részét érinti majd.
A betegségben szenvedők és az újonnan megbetegedettek száma világszerte rohamosan
emelkedik, s ez alól Magyarország sem kivétel. Legtöbben hazánkban is időskorban érintettek,
viszont az Európai Unióban egyedülálló, hogy már 40 éves kortól jelentős mértékben növekszik
a cukorbetegség kialakulásának valószínűsége (GYEMSZI 2013). Ráadásul Magyarország a
második helyen van az EU tagállamok között a 40-70 év közötti népesség cukorbetegségből
adódó halálozása alapján (ELEF 2009). Folyamatosan nő a hazai cukorbetegek részaránya, de
az érintett lakosságszám nagyobb, vagyis a rejtett morbiditás mértéke utal a nem diagnosztizált
és/vagy nem kezelt cukorbetegekre (Boncz 2008).
A betegség előfordulása az életkorral növekszik, a magyar 55 éves kor feletti lakosság
körében gyakorisága eléri a 16%-ot (Jermendy et al. 2008). A cukorbetegség prevalenciája a
20–69 éves magyar férfiaknál 10%, a nők körében a 6% (Jermendy et al. 2008). A hazai magas
morbiditási arányszám jelentős mértékben megterheli az egészségügyi ellátást, A hazai
cukorbeteg-ellátásra fordított egészségügyi kiadások a GDP több mint 0,65%-át teszik ki (Vokó
et al. 2008). A cukorbeteg-ellátás magas költségei fakadnak abból, hogy eleve a betegség
hosszú kezelési idejű, drága gyógyszereket kell alkalmazni, illetve a szövődmények miatt
magasabb szintű ellátást is igénybe vesznek a betegek. A tartós egészségromlás pedig az egyén
gazdasági teljesítőképességét is csökkenti. A betegségteher tehát nemcsak a korai halálozás
miatt elveszített potenciális életévekben és a komplikációk okozta életminőség-romlásban
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jelentkezik, hanem a közvetlen egészségügyi kiadásokban, valamint a közvetett költségekben
is (Vokó et al. 2008).
A cukorbetegség epidemiológiájának és területi jellemzőinek vizsgálata nemzetközi
szinten régóta jelen lévő (pl. Gerber 2011, Schipf et al. 2012, Zaman et al. 2013), míg hazai
szinten erősödő kutatási téma (pl. Gyűrűs 2012, Jermedny 2014, Kalmár 2008 stb.). Eddig
itthon főleg orvosok, epidemiológusok és orvos-közgazdászok foglalkoztak vele. Több
szempont létezik a téma népegészségügyi és területi vizsgálatában. Jelen statisztikai célú
kutatásunk a hazai betegpopuláció nagyságának és területi jellemzőinek vizsgálatára fókuszál.

CUKORBETEGSÉG
VIZSGÁLATOKBAN

A

ORVOSI

JELLEMZŐI,

JELENTŐSÉGÜK

A

EGÉSZSÉGFÖLDRAJZI

A cukorbetegség a szénhidrát-anyagcsere zavara, amely részben érinti a zsír- és fehérjeanyacserét is. Kialakulásának legfőbb oka a hasnyálmirigy szigetsejtjei által termelt inzulin
hormon abszolút (inzulinfüggőség) vagy relatív hiánya (inzulinrezisztencia). A sejtek inzulin
hiányában nem képesek a glükóz felvételére, a vércukorszint megemelkedik, ezek együttesen
okozzák a betegség fő tüneteit. Fő típusai az 1-es és 2-es diabétesz, a terhességi (gesztációs),
illetve egyéb speciális típusok (pl. genetikai zavarok, exokrin funkció zavaraihoz és infekcióhoz
társuló, endokrinopátiák).
Az 1-es típusú vagy inzulinfüggő cukorbetegség autoimmun betegség, amelyet az
abszolút inzulinhiány okoz. Leggyakrabban gyermek- és fiatal felnőttkorban jelentkeznek
tünetei, és az összes cukorbeteg-eset kb. 10%-át teszi ki. Ezzel szemben a 2-es típusú
cukorbetegség az esetek 90%-áért felelős, és kialakulásában demográfiai (időskor) és
életmódbeli (táplálkozás) tényezők játszanak szerepet. Minél magasabb az elfogyasztott
szénhidrát glikémiás indexe, annál gyorsabban szívódik fel és jut a vérbe, így nagyobb
inzulintermelésre serkenti a hasnyálmirigyet. Az éveken, évtizedeken át tartó magas
inzulinszint miatt egyrészt a sejtek ellenállnak az inzulinnak, másrészt a hasnyálmirigy sem tud
elegendő inzulint termelni (relatív inzulinhiány), így kialakul a tartósan magas vércukorszint.
A 2-es típusú cukorbetegség kezdetén gyakori a tünetmentesség, a tipikus tünetek csak
lassan alakulnak ki, és gyakran a különböző szövődmények (pl. magas vérnyomás,
látászavarok, veseproblémák stb.) megjelenése kapcsán diagnosztizálják a magát a
cukorbetegséget. A betegség kezelése a kezdeti szakaszban az életmód megváltoztatásával
(diéta, helyes
táplálkozás,
rendszeres
testmozgás,
testsúlycsökkentés), majd
vércukorcsökkentő, valamint az inzulin hatását növelő antidiabetikum készítményekkel
történik. A betegség későbbi szakaszában, amikor a hasnyálmirigy inzulintermelése már
kimerült, az 1-es típusú cukorbetegséghez hasonlóan szükségessé válik az inzulin különböző
mennyiségű adagolása. Nemcsak a diagnosztizált cukorbetegség, hanem annak megelőzése
miatt is fontos a rendszeres orvosi kontroll, amelynek célja a normális anyagcsere, vagyis
vércukor-szint fenntartása és a szövődmények elkerülése. Az orvosi kezelés hatásosságának
ellenőrzése többféle köztes kimeneti mutatókkal történik: például vércukor-szint napi többszöri
önellenőrzésével, 24 órás szöveti glukóz-monitorozással, negyedévente hemoglobin A1c
(HbA1C) meghatározásával, valamint a testsúly, vérnyomás, szemfenék, vesefunkció,
vérzsírok stb. rendszeres vizsgálatával.
A 2-es típusú cukorbetegség incidenciája (új esetek) és prevalenciája (meglévő esetek)
rohamosan növekszik a világon. A fejlett országokban a civilizációs ártalmak fokozódása, az
egészségtelen életmód széleskörű elterjedése, a különféle stresszhatások állandósulása miatt a
cukorbetegség meghatározó népbetegség, amely súlyos szövődményei révén növeli a
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rokkantság (pl. lábamputáció, látásvesztés, dialízis stb.), valamint szív- és érrendszeri
halálozások kockázatát.
A cukorbetegség kialakulásának okai, az életmód hatásai a betegségre és annak
szövődményeire, valamint a rendszeres orvosi ellátás szerepe a betegség megelőzésében és
kezelésében számos olyan társadalmi-gazdasági összefüggésre, kölcsönhatásra világít rá,
amelyek társadalomföldrajzi aspektusból (is) kutathatók. Az eltérő földrajzi régiókban és a
településhierarchia különböző szintjein élő népesség, illetve a különböző társadalmi
csoportokhoz tartozók egészségi állapotában jelentős eltérések lehetnek, amelyeket biológiai,
életmódbeli, környezeti, társadalmi-gazdasági, szocio-kulturális és egyéni tényezők határoznak
meg (Marmot és Wilkinson 2006). Az egészség-eltérések egy része a társadalmi és gazdasági
viszonyoktól független (pl. genetikai adottságok, időskori betegségek), azonban nagyobb
részük a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek függvénye (Whitehead 1992). Ez utóbbiakat a
szakirodalom és a szakpolitika is egyaránt egészség-egyenlőtlenségeknek nevezi. Vagyis, az
egészség-egyenlőtlenségek az egyének és csoportok eltérő társadalmi-gazdasági helyzetére
vezethetők vissza, ezért azok igazságtalannak, méltánytalannak tekinthetők. Az egészségegyenlőtlenségek meglétére különböző meghatározó (pl. társadalmi struktúrák) és befolyásoló
(pl. életminőség, életkor, szocio-kulturális pozíció stb.) tényezők hatnak (Oliver et al. 2008).
Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a hazai egészségföldrajzban a cukorbetegség földrajzi
epidemiológiájának kutatása hozzájárulhat az egészség-egyenlőtlenségek morbiditás alapú
vizsgálatának kiszélesítéséhez.

CÉLOK ÉS MÓDSZEREK
Kutatásunkban alapvető cél volt a cukorbetegség epidemiológiájának és területi
különbségeinek vizsgálata. Abból a feltevésből indultunk ki, hogy a betegség a kiváltó okai,
illetve az egészségügyi ellátás eredményessége összefügg a társadalmi környezettel, az
életmóddal és életminőséggel, valamint mindezek földrajzi/területi mintázatával. Statisztikai
vizsgálataink fő feladata volt egy köztes kimeneti mutató alapján definiálni a hazai
betegpopulációt, valamint annak demográfiai és földrajzi jellemzőit.
Területileg és demográfiailag kik a legveszélyeztetettebbek? Milyen mértékben hat az
egészségmagatartás a betegség alakulására? Léteznek-e belső anomáliák a hazai cukorbetegellátásban? Hogyan függ össze az ellátás igénybevétele és a betegséggel összefüggő
életminőség? A vizsgált laboratóriumi paraméter (HbA1c) milyen mértékben alkalmas a
társadalmi-gazdasági összefüggések feltárására? A kérdések megválaszolására kémiai
laborvizsgálatok eredményeit használtuk fel és végeztünk statisztikai számításokat.
Elemzéseinkben a Synlab Hungary Kft. európai laborhálózat saját adatbázisára
támaszkodtunk, amely 2013-as vérminták kémiai vizsgálatának eredményein alapult. Az
adatállomány deperszonalizált adatai nem volt alkalmasak a páciensek azonosítására,
ugyanakkor a rendelkezésre álló adatokkal vizsgálhatóvá váltak a háziorvosi szolgálatok
beutalási szokásai. Az egészségügyi ellátás és az orvosi kezelés hatásosságának hosszú távú
monitorozására a hemoglobin A1c (továbbiakban A1C) vérből történő meghatározását
alkalmaztuk indikátorként. Ennek a laborvizsgálatnak az elve az, hogy a vörösvértestek
emoglobin molekuláihoz a véráramban lévő glukóz képes stabilan kötődni. A kötött mennyiség
arányos a vércukor-szinttel. A vörösvértestek 100 napos élettartalma alatt az érték nem változik.
Vagyis, az A1C-érték a vércukor-szint pillanatszerű változásához képest egy stabil érték, amely
arányos az elmúlt 100 nap átlagos vércukor-szintjével. Cukorbetegeknél az A1C-érték javasolt
ellenőrzése három havonta történik, és az országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) évente
négy alkalommal finanszírozza ezeket a vizsgálatokat.
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A kezelt cukorbetegek kívánatos A1C értéke DCCT-re standardizálva általánosan 7%
(<6-8%) alatti, mely mellett a hiperglikémia (magas vércukorszint) okozta szövődmények
leginkább elkerülhetők. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a célérteket mindig személyre
szabottan kell megválasztani, úgy, hogy ez az adott személynél biztonságosan elérhető és
fenntartható legyen (ADA, Magyar Diabetes Társaság ajánlása 2014 alapján) A
vizsgálatunkban szereplő populáció csoportosítása az ajánlás alapján, azaz a 7%-os anyagcsereállapot küszöbértéke szerint történt.
Az SPSS-alapú statisztikai elemzéseink során tehát 96326 beteg 121786 esetszámú 2013.
évi adatsorát dolgoztuk fel, amihez a Phyton programozási nyelv alkalmazásával (script) egy
új adatbázist állítottunk össze. Ebben egy beteg egy esetet jelentett. Minden betegnél ismertük
az életkorát, nemét, irányítószám szerinti lakóhelyét, illetve adott háziorvosi szolgálat beutalása
alapján az elvégzett A1C-vizsgálatok számát és azok eredményeit. Ez utóbbiaknál releváns
információ volt az A1C-átlagérték és a 7% feletti A1C-érték megléte.

A LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK ÉS AZOK MEGBESZÉLÉSE
Az eredmények kiértékelése során demográfiai (életkor, nem), területi (mintaterületek
alapján) szempontokat, valamint a vizsgálatszám szerinti jellemzőket vettük figyelembe,
például kíváncsiak voltunk arra, hogy az életkor függvényében hogyan alakul a 7%-os A1Cérték feletti betegarány, vagy a vérvételen rendszeren megjelenők között kedvezőbbek-e az
A1C-értékek stb.
VIZSGÁLATSZÁM SZERINTI JELLEMZŐK

A vérvételek száma a rendszeres orvosi ellenőrzés, vagyis a betegség karbantartása miatt
fontos vizsgálati paraméter, egyben információt szolgáltat az egészségmagatartásról (pl.
orvossal való együttműködési hajlandóság, egyéni felelősség, egészségtudatosság stb.).
A hazai egészségügyi ellátás egyik belső anomáliájára utal, hogy több beteg évi hétszeri
alkalommal járt A1C-vizsgálaton: valószínűleg más szolgáltatónál igényelték a vérvételt és ezt
a rendszer nem szűrte ki. Általános megfigyelés volt, hogy az első és a második vérvétel között
78%-kal csökkent az ellátást igénybevevők aránya: vagyis az évi többszöri A1C-vizsgálatra
valóban csak a cukorbetegek járnak. Viszont náluk legtöbbször kedvezőtlen alakult az A1Cérték, azaz 7% feletti értéket diagnosztizálnak. A vérvételek számának növekedésével nőtt a
7% fölötti A1C-értékkel rendelkező betegek aránya. Egyéni szinten a vérvételek számának
növekedésével fokozatosan csökkent a legmagasabb A1C-érték, és szintén emelkedett a
legalacsonyabb A1C-érték. A vizsgált 96326 betegből összesen 3739 beteg (4,6%) járt
rendszeres, azaz évi négyszeri vérvételre 2013-ban.
DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK

A vizsgált laborhálózati adatállomány alapján több nő (57,7%-ban) A1C vizsgálatára
került sor 2013-ban, de ez nem feltétlenül jelenti a magasabb prevalenciát is körükben. Az
egészségmagatartás nemek szerinti különbségei okozzák, hogy egyrészt a nők nagyobb
mértékben figyelnek a különböző betegségtünetekre, másrészt nagyobb az orvoshoz fordulási
és a rendszeres orvosi ellenőrzésen való megjelenési hajlandóságuk, harmadrészt pedig a
kedvezőbb életmódbeli szokások (pl. helyes táplálkozás, aktív testmozgás, egészségkárosító
szenvedélyek elkerülése) miatt jobb A1C-értékek jellemzők a nőkre, mint a férfiakra. Az
életkor előre haladásával mindkét nem érintett a betegség által, de a férfiak magasabb A1C
értékei jellemzik (1. ábra), hogy esetükben éveken keresztül rejtett morbiditásként van jelen a
betegség, illetve a betegséggel együtt járó életvezetési szokások megváltoztatása lassabban
történik meg. A cukorbetegség prevalenciája magasabb a férfiak között (pl. Jermendy 2014,
321

Kalmár 2008), de mivel a nők többször és magasabb arányban veszik igénybe az
ellátórendszert, ezért az igénybevételi statisztikákban a női nem felülprezentált.
Az analóg inzulinkészítmények OEP támogatási határértéke, vagyis a 8% feletti A1Cértékek egyaránt kedvezőtlenül érintik mindkét nemet.
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1. ábra: A1C-értékek megoszlása nemek szerint (%), 2013.
Jelmagyarázat:
a – A1C-átlagérték (%)
b – Betegek részaránya 7% fölötti A1C-értékkel (%)
c – Betegek részaránya 8% fölötti A1C-értékkel (%)
Az életkor növekedésével emelkedett az A1C-vizsgálaton megjelentek száma 2013-ban,
de minden korcsoportban jelentősen csökkent a betegforgalom az első két vérvétel között (2.
ábra). Szintén az életkor függvényében kismértékben az átlagérték, jelentősebb mértékben
pedig a betegségre utaló 7% fölötti betegarány növekedett. Minél inkább kedvezőtlenül alakult
minden korcsoportban az A1C-érték, annál biztosabb, hogy a vérvételek számával sem javult
szignifikánsan az A1C-érték.
Legveszélyeztetettebbek a középkorúak, illetve 30 év felett mér növekszik az érintettség
valószínűsége. A 30 és 60 év közöttiek esetében már az első vérvételnél is magasabb volt a 7%
fölötti A1C-értékkel rendelkező betegek aránya. Viszont akiknél 3. vérvételre is sor került,
legalább harmaduknál határtérték feletti volt az A1C-eredmény. Időskorban sokan mentek el
A1C-vizsgálatra, de közülük sokaknál is diagnosztizálták a betegséget.
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2. ábra: Az A1C-értékek megoszlása korcsoportok szerint (%), 2013.

TERÜLETI JELLEMZŐK
A laborhálózat adatállománya az ország különböző részein található háziorvosi
szolgálatoktól beérkező vérminták eredményeiből állt össze, de területileg nagyon különböző
volt a beérkezett vizsgálati kérelmek száma. Megyén, sőt járáson belül is jelentős területi eltérés
volt tapasztalható az elvégzett vizsgálatok számába. Például míg Budapest I. kerületében
összesen 93 esetben történt vizsgálat 2013-ban, addig ugyanez a XXI. kerületben 3251 esetet
jelentett. Ebből kifolyólag a fővároson belüli kerületi különbségeket külön nem elemeztük.
Emellett hangsúlyozzuk, hogy a vizsgált laborhálózati adatbázis korlátozottan alkalmas az
országos betegpopuláció területi jellemzőinek és különbségeinek vizsgálatára.
Országos szinten olyan mintaterületeket (megye+főváros) választottunk ki (3. és 4. ábra),
ahol nagyobb esetszámot lehetett regisztrálni 2013-ban, illetve ahol az esetek települési szintű
megoszlása segítségünkre lesz a kutatás folytatásának abban a szakaszában, amikor a
háziorvosi szolgálatok beutalási jellemzőinek területi eloszlását vizsgáljuk. Ezeken a
mintaterületeken a következőképpen alakult a vizsgálatok száma 2013-ban: Budapesten 20323,
Pest megyében 18054, Fejér megyében 33060, Veszprém megyében 12976, Bács-Kiskun
megyében 6872, Hajdú-Bihar megyében 2447 eset volt. Kiválasztott mintaterületeink
alkalmasak a nyugat-kelet megosztottság, valamint a centrum-periféria relációk
tanulmányozására. A területi vizsgálatokban az A1C-átlagérték alakulását és a legalább 7%-os
A1C-értékkel rendelkező betegarány megoszlását elemeztük.
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3. ábra: A vizsgált A1C-vérminták
rendelkező betegek száma a mintaterületeken

4. ábra: Legalább 7%-os A1C-értékkel

A térképi elemzés során arra a következtetésre jutottunk, hogy mind az A1C-átlagértékek,
mind a legalább 7%-os A1C-értékkel rendelkező betegek aránya alapján a keleti országrészt
képviselő Hajdú-Bihar megye van a legkedvezőtlenebb helyzetben. Aggasztó eredmény, hogy
az innen beküldött minták több mint 30%-a mindhárom vérvétel esetén meghaladta a 7%-os
határt, amelyet tovább súlyosbít az a tény, hogy a helyi átlagérték mindhárom esetben 6,5%
feletti, a második és harmadik vérvétel esetén pedig 7% feletti volt. Adataink alapján a legjobb
helyzetben a főváros van, ahol az A1C-átlagérték minden esetben 6,5% alatti maradt, a legalább
7%-os A1C-értékkel rendelkező betegek részaránya pedig az első esetben a 15%-ot sem haladta
meg, de a második és harmadik vérvétel során is „csak” 15% és 30% között maradt (5. és 6.
ábra).
Mindent összevetve azonban megállapítható, hogy a cukorbetegséget mutató A1C
értékek országszerte igen kedvezőtlenül alakulnak. A két térképsorozat bizonyította, hogy a
második és harmadik vérvételek eredményei egyre magasabb A1C-értékekkel és egyre
nagyobb 7% feletti betegaránnyal járnak együtt (5. és 6. ábra). Ennek oka valószínűleg az egyre
csökkenő részvételi arány, azaz feltételezzük, hogy csak azok a betegek térnek vissza további
vérvételekre, akiknek a betegsége súlyosbodik, vagy akiknek az inzulintámogatásához ez
szükséges feltétel.

5. ábra: Az A1C-átlagértékek a mintaterületen az első, a második és a harmadik vérvétel
alapján
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6. ábra: Legalább 7%-os A1C-értékkel rendelkező betegek százalékos aránya a
mintaterületen az első, a második és a harmadik vérvétel alapján
ÖSSZEFOGLALÁS
A WHO előrejelzései, valamint a hazai kutatási előzmények (pl. OLEF, ELEF
mintavételek) alapján a jövőben várhatóan tovább növekszik a cukorbetegség jelentősége
hazánkban. Az ELEF2009 felmérés bizonyította, hogy Magyarországon uniós szinten mekkora
kockázata van a betegségnek a korai halálozásban, vagyis a hazai egészségpolitikai kihívások
között egyik nagy feladat a megfelelő prevenciós és rehabilitációs háttér megvalósítása.
A magyar szakirodalmi előzmények több alkalommal foglalkoztak a cukorbeteg-ellátás
költségeivel: ezek alapján megállapítható, hogy a cukorbetegség gyógyszeres kezelése,
valamint a szövődmények gyógyítása miatt is egyike a legköltségesebb egészségügyi
ellátásoknak. Értelemszerűen a betegség kialakulásának megelőzésére hatékonyabb országos
és regionális prevenciós tevékenységre lenne szükség. A meglévő betegek esetében pedig
előtérbe kellene helyezni a betegségmenedzsment és az önmenedzselő oktatási programokat.
Míg az előbbi alapvetően a kórházi ellátás szerepének csökkentésére irányul a betegútkoordináció szisztematikus szemléletével az egészségügyi és szociális ellátás összehangolása
révén, addig az utóbbi főként a helyi szinten a szükségletek szerinti ellátás biztosítását jelenti.
Vérvételi minták eredményeire alapozott statisztikai célú elemzéseink legnagyobb
tanulsága az volt, hogy a háziorvosok nemcsak cukorbetegek számára igénylik a HbA1cvizsgálatot. Az A1C-vizsgálatra való igénylési szokások – inkább szolgáltatótól, mint területtől
függően – eltérést mutatnak a háziorvosi szolgálatok között. Az ellátási anomália nemcsak
ebből, hanem abból is fakad, hogy a magas hazai morbiditási arány ellenére nagyon kevesen
járnak rendszeresen szűrésekre és orvosi kontrollra (ajánlottan évente négyszer). Nincsen
egységes felnőtt cukorbeteg-regiszter, ennek hiányában a betegellátási utak nem átláthatóak,
így a betegek sokszor magasabb szinten kapják meg az egészségügyi ellátást, mint azt egészségi
állapotuk indokolná. A betegek területtől és ellátótól – a helyi adottságoktól – függően hol a
szakellátást, hol az alapellátást veszik igénybe.
Eredményeink alapján tehát úgy tűnik, a nagyszámú A1C-vizsgálat prevenciós céllal
jelenik meg a háziorvosi gyakorlatban, vagyis nem csak a cukorbetegek monitorozására
használják a laborhálózat ellátási területébe tartozó háziorvosi szolgálatok. Ugyanakkor a
nagyarányú rejtett morbiditás, valamint az egészségügyi ellátást rendszeresen igénybevevők
alacsony aránya miatt ez a jelenlegi gyakorlat nem valósul meg maradéktalanul, illetve nem
szolgálja hatékonyan a betegségmegelőzést.
A vizsgált laborhálózat rendelkezésre álló adatállománya több okból is csak korlátozottan
volt alkalmas kutatási céljaink megvalósítására. Az A1C-eredményeket a területileg különböző
esetszám és az ellátási anomália miatt nem tudtuk teljes egészében a cukorbeteg-terápia
hatásosságának monitorozására javasolt indikátorként használni. Ennek okán a jövőben úgy
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tervezzük a további vizsgálatokat, hogy egyrészt nagyobb mértékben támaszkodjunk a
kvalitatív úton megszerezhető tapasztalatokra (pl. mélyinterjúk a háziorvosok beutalási
szokásainak megismerésére), másrészt pedig részletesebben értelmezhessük a települési és
lokális szint szerepét (pl. kérdőíves felmérésen keresztül) az egészségügyi ellátás progresszív
elvében.
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Kóródi Tibor85
STATISZTIKAI ADATOKON ALAPULÓ VILÁGLEIRÓ EGÉSZSÉGFÖLDRAJZI
VIZSGÁLAT

-

BEVEZETÉS
Az egészségi állapot mérése egy komplex és nehéz feladat. A szakértőknek a mai napig
nem sikerült egy olyan általánosan elfogadott indexet megalkotni, melynek segítségével
maradéktalanul, pontosan leírható a népesség egy csoportjának egészségi állapota. A nehézség
az egészségre ható tényezők sokoldalúságából ered. Már az egyén esetében is nehezen
kijelenthető, hogy az alany egészséges vagy nem, gyakorlatilag a két állapot között határt
meghúzni szinte lehetetlen. Mindemellett létezik objektíven megítélt illetve szubjektíven
megélt egészségi állapot, melyek gyakran különböznek, mégis hatással vannak egymásra.
Ahhoz tehát, hogy egy pontos, az egészséget hitelesen leíró tanulmányt készíthessünk,
multidiszciplináris vizsgálatra van szükség, mely egyaránt kiterjed a természeti és a társadalmi
környezet szinte minden tényezőjének vizsgálatára. Léteznek azonban olyan, főként
demográfiai adatok, melyek lehetővé teszik az országok közötti összehasonlítást az egészségi
állapot tekintetében, mint például a születéskor várható élettartam, a standardizált halálozási
ráta, vagy újabban a várható egészségben eltöltött évek száma (Forgács 2004, Radnóti 2005).
Dolgozatom célja, hogy összefüggéseket keressek az egészséget mutató (főként a
születéskor várható élettartam) és az egy-egy országot más szempontból leíró statisztikai adatok
között, olyan tényezőket keresve, melyek közvetve befolyásolhatják az egészségi állapotot. A
vizsgálathoz a CIA The World Factbook oldaláról vettem adatokat. A kutatáshoz tizennyolc
ország adatait vizsgáltam öt kontinensről. Az országok kiválasztása a születéskor várható
élettartam alapján történt aszerint, hogy a vizsgálat minél inkább reprezentatív legyen. A
vizsgált országok: Csád, Zambia, Uganda, Kamerun, Líbia, Etiópia, Dzsibuti, Kenya, Ghána,
India, Brazília, Magyarország, Csehország, Belgium, Kanada, Svájc, Japán, Monaco.
A kutatás által felvetett hipotézisek a következők:
a születéskor várható élettartam és a GDP egészségügyre költött hányada között van
összefüggés
a születéskor várható élettartam és GDP oktatásra költött hányada korrelál
az oktatás anyagi támogatása erősebben hat az egészségi állapot statisztikai adataira, mint az
egészségügy anyagi támogatása
A hipotézisek megfogalmazásnál a WHO által megállapított, az egészségre ható
tényezők részarányát vettem alapul, miszerint az egyén egészségmagatartása 43%-ban hat
egészségi állapotára, szemben az egészségügy 11%-os részesedésével. Úgy vélem az egészségtudatos gondolkodás fejlesztése inkább az oktatás feladata, mint az egészségügyé.
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VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
Az egészségi állapottal leginkább korreláló statisztikai adat az adott korban várható
átlagos élettartam (life expectancy), melyet az alábbi egyenlet segítségével számíthatunk ki:
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ex – várható élettartam
Tx – 100.000 élve született által az x évesen vagy annál idősebb korban összesen megélt
emberévek száma
lx – lo=100.000 élve születettből az x éves kort elérők száma
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy adott időintervallumon (általában 1 év) belül 100.000
élve született által az x évesen vagy annál idősebb korban összesen megélt évek számát
elosztjuk az ugyanennyi élve születettből az x éves kort elérők számával. Minden korcsoportra
tehát külön-külön számolhatunk várható élettartamot. A finomabb korcsoportonkénti
számítások akkor lehetnek fontosak, ha azt akarjuk kideríteni, hogy melyik az a korcsoport ahol
leginkább nő a halálozások száma, azaz ahol a várható élettartam hirtelen lecsökken. Az
országok általános összehasonlítására azonban általában a születéskor várható élettartamot
használják (life expectancy at birth) (Faragó 2007).
EGÉSZSÉGESEN VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
Ha egészségi állapotról beszélünk, akkor talán pontosabb adatnak tekinthető az
egészségesen várható életévek (healthy life years) száma. Ennek számításakor a várható
élettartam képlete Sullivan módszerét használva módosul a következőképpen:
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Itt 100.000 élve született által az x évesen vagy annál idősebb korban egészségesen megélt évek
számát osztjuk el az ugyanennyi élve születettből az x éves kort elérők számával. Ehhez a
populáció minden elemét kizárólagosan be kell sorolnunk egy egészséges és egy nem
egészséges csoportba. Ennek felmérése kérdőíves felvételezéssel történik, melynek során a
megkérdezett a „hogyan jellemezné az általános egészségi állapotát?” kérdésre öt
válaszlehetőség közül jelölheti meg a rá leginkább jellemzőt: nagyon jó, jó, kielégítő, rossz és
nagyon rossz, melyből a nagyon jó és jó választ adó megkérdezetteket sorolják az egészségesek
közé. Tulajdonképpen már itt megkérdőjelezhető a számolt adat hitelessége, hiszen egy
szubjektív változóra támaszkodik, ugyanis a különböző egyének az azonos egészségi állapotot
lehetséges, hogy másként élik meg és ezért más-más választ jelöltnek a felvételezés során
(Faragó 2007).

328

SZÜLETÉSKOR VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
Az egészségesen várható élettartam (healthy life years, továbbiakban HLY) számítása
egyfajta törekvés egy pontosabb egészséget mérő index megalkotására. Munkám további
részében mégis a születéskor várható élettartamot (life expectancy at birth, továbbiakban LEB)
fogom használni, mivel egyrészt jóval objektívebb, másrészt a fejlődő országok esetében még
nem rendelkezünk a számításhoz szükséges adatokkal.
A LEB igen nagy differenciát mutat földünk különböző országaiban. A 2002-es adatok
alapján készült világtérképen (1. ábra) látható, hogy a legproblémásabb terület Afrika, ahol
egyes országokban a LEB még a 40 éves kort sem éri el (pl. Mozambik). Ezzel szemben egyes
európai országokban, illetve Kanadában, Ausztráliában és Japánban ennek az értéknek több
mint kétszeresével találkozhatunk.

1. ábra: Világtérkép a születéskor várható élettartamról
(http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Esperanza_de_vida.PNG)
Ennek oka egyrészt az egyes országok földrajzi elhelyezkedésében keresendő, hiszen
különböző éghajlatú területeken különböző egészségügyi problémákkal kell megküzdenie az
adott nemzetnek, másrészt gazdasági eredetű, hiszen az azonos szélességi körön elhelyezkedő,
hasonló klímával rendelkező dél-afrikai, dél-amerikai államok és Ausztrália merőben más
mutatókkal rendelkeznek. Nem szabad elfelejteni azonban azt sem, hogy a LEB-et nagyban
befolyásolhatják olyan társadalmi tényezők, mint például a háború, többek között ez is okozza
Afrika rendkívül hátrányos helyzetét.
A fent említett óriási különbségek egyrészt nagyon aggasztóak, másfelől nehezítik a
probléma megoldásának menetét. Érdemes elgondolkodni azon, hogy külön vizsgáljuk a LEB
alapján elmaradott és fejlett országokat. Mindemellett fontosnak tartom megemlíteni azt is,
hogy az emberiség jó irányba tart saját egészségének javításának területén, hiszen az általam
felhasznált 2012-es adatok alapján a legrosszabb LEB értékkel rendelkező ország Csád 49,07
évvel.
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AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT ÉS A GAZDASÁGI FEJLETTSÉG KAPCSOLATA
Általánosan elfogadott tény, hogy egy ország (vagy akár kisebb közigazgatási egység)
gazdasági fejlettsége és a lakosság egészségi állapota szorosan összefügg egymással (Uzzoli
2008). A gazdasági fejlettséget leginkább az egy főre jutó bruttó hazai termékkel (GDP/fő), az
egészségi állapotot pedig a LEB-vel szokták ábrázolni. Ezt az állítást a munkámhoz használt
adatbázis is igazolja (2. ábra), hiszen a fenti adatokból számított korrelációs együttható 0, 897.
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2. ábra: A születéskor várható élettartam és az egy főre jutó bruttó hazai termék kapcsolata
Készítette: Kóródi T. 2013
Általánosságban tehát elmondható, hogy minél magasabb a gazdasági fejlettség és jólét,
annál magasabb a LEB. Első látásra a pont-diagram egy exponenciális egyenletre hasonlít,
azonban ha jobban megnézzük a 10.000 GDP/főnél kisebb értékkel rendelkező országok esetén
tapasztalhatunk ingadozást. Ismét felvetődik tehát a gondolat, hogy érdemes a fejlett és a
fejlődő országokat külön-külön vizsgálni.
Ha a fejlődő kilenc országot egy részletesebb diagramon vizsgáljuk (3. ábra) láthatjuk,
hogy a LEB és az egy főre jutó hazai bruttó termék között nincs összefüggés, és ezt a
megállapítást erősíti a korrelációs együttható 0,37-es értéke is.
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3. ábra: A születéskor várható élettartam és az egy főre jutó bruttó hazai termék kapcsolata a
fejletlenebb országok esetén. Készítette: Kóródi T. 2013
A fejlett kilenc országot ábrázoló diagram estében (4. ábra) viszont még inkább kivehető
a szoros kapcsolat a két mutató között, a korrelációs együttható értéke pedig már 0,962. Azt is
láthatjuk, hogy némileg kivételt képez Japán, hiszen alacsonyabb GDP/fővel is sikerült
magasabb LEB-t elérni, mint akár Svájc, Kanada vagy Belgium. A japánok kimagaslóan jó
egészség állapotáért a kutatók szerint egyszerre több tényező is felelős lehet, mint az
alacsonyabb testtömeg index, az egészségesebb étkezés, a fejlett egészségügy és a gyakori
egészségtudatos gondolkodás. Nem ritka például, hogy egy japán ember 45 éves kora után akár
többször is részt vesz napokon át tartó átfogó szűrővizsgálatokon.
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4. ábra: A születéskor várható élettartam és az egy főre jutó bruttó hazai termék kapcsolata a
fejlettebb országok esetén. Készítette: Kóródi T. 2013
Az adatbázis két ország-csoportra való bontásával felismerhetővé válik az a különbség,
hogy az fejlődő országok esetében a LEB mikro-szinten nem függ össze az ország gazdasági
fejlettségével, ellentétben a jobb élettartam mutatókkal rendelkező országokkal, ahol a
kapcsolat igen szoros. Az mindenképpen elmondható, hogy a fejlődő országokban megjelenő
nagyon alacsony LEB főként gazdasági elmaradottságukból fakad, az egyes nemzetek közötti
összehasonlítás során azonban ez nem mérvadó. Előbbi esetben tehát, ha az egészségi állapotra
közvetetten ható számszerű statisztikai adatot keresünk, tovább kell kutatnunk. Mindemellett
érdemes a LEB mellett megvizsgálni a csecsemőhalálozási ráta (infant mortality rate,
továbbiakban IMR) problémáját is, mely az fejlődő országok esetén igen magas értékkel
rendelkezik. A fejlett országok esetén az egy főre jutó bruttó hazai össztermék a fentiek alapján
jól korrelál a nemzet egészségi állapotával. Amennyiben további következtetéseket szeretnénk
levonni, mélyrehatóbb morbiditási-mortalitási kutatásokra, az egészségmagatartás és az
egészségügy vizsgálatára van szükség. Mivel itt a lehetőség adott, érdemes a LEB
mellett/helyett az HLY-t használni, mint statisztikai mutatót. Mindemellett különös figyelmet
érdemelhet a japán egészségügy és egészségtudatosság, hiszen az adathalmazomban az ez
egyetlen elem, mely szemmel láthatóan pozitív irányban eltér az átlagtól.
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Egy főre jutó EÜ-re költött bruttó hazai termék (USD/fő)

A SZÜLETÉSKOR VÁRHATÓ ÉLETTARTAM ÖSSZEVETÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGY
ÉS AZ OKTATÁS STATISZTIKAI ADATAIVAL
A dolgozatom követező fejezetében a LEB valamint a GDP egészségügyi és oktatási
szektor által termelt hányada, illetve az ezek alapján számolt, a bruttó hazai össztermékből egy
főre jutó egészségügy és oktatás által termelt összeg között keresem az összefüggéseket. A
teljesség igénye miatt számoltam korrelációt az adatbázis összes elemét tekintve, és ahogyan
azt vártam, nem találtam szoros összefüggést. A LEB és a GDP egészségügy által termelt
hányadának, valamint az oktatás által termelt hányadának korrelációs együtthatója egyaránt
0,132 körüli. Ha a GDP egy főre eső egészségügy által termelt hányadát vetem össze a LEBvel 0,845, ha pedig az oktatás által termelt résszel vizsgálom 0,791 a korreláció értéke. Nem
szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy ezt a képet a számításhoz alapul vett GDP/fő
érték nagyban torzítja, tehát az összefüggést nem az adott szférára költött arány, inkább a
gazdasági fejlettség határozza meg, melyet már korábban tárgyaltam.
Az előző fejezet eredményei alapján itt is érdemesnek tartottam az adathalmazt két
részre bontva elvégezni a vizsgálatot. A számított korrelációk alapján az együtthatók a
következőképpen alakultak: A fejlődő országok esetén a LEB és a GDP egy főre eső
egészségügy által termelt hányada közötti összefüggés értéke 0,333, szemben a fejlett országok
0,736-os értékével. A fejlődő országok esetén a LEB és a GDP egy főre eső oktatás által termelt
hányada közötti összefüggés értéke 0,735, míg a fejlett országok esetén ez az érték csupán 0,48.
Ezeket az összefüggéseket az 5., 6., 7., 8. ábra ábrázolja. Mind a korrelációs együtthatókat,
mind a diagramokat vizsgálva láthatjuk, hogy a fejlődő országok esetében sokkal erősebb az
összefüggés a LEB és az oktatás által termelt, mint az egészségügy által termelt pénzösszeg
között, ellentétben a fejlett országok eredményével, ahol az egészségügy által termelt
pénzmennyiség sokkal inkább korrelál az egészségügyi állapottal, mint az oktatás által termelt
összeg. Az utóbbi összefüggés azonban csalóka, mivel ezen országok esetén eleve szoros a
kapcsolat az egy főre jutó bruttó hazai termék és a LEB között.
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5. ábra: A születéskor várható élettartam és az egy főre jutó bruttó hazai termékből az
egészségügyre költött összeg kapcsolata a fejletlenebb országok esetén. Készítette: Kóródi T.
2013
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6. ábra: A születéskor várható élettartam és az egy főre jutó bruttó hazai termékből az
egészségügyre költött összeg kapcsolata a fejlettebb országok esetén. Készítette: Kóródi T.
2013
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7. ábra: A születéskor várható élettartam és az egy főre jutó bruttó hazai termékből az oktatásra
költött összeg kapcsolata a fejletlenebb országok esetén. Készítette: Kóródi T. 2013
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8. ábra: A születéskor várható élettartam és az egy főre jutó bruttó hazai termékből az oktatásra
költött összeg kapcsolata a fejlettebb országok esetén. Készítette: Kóródi T. 2013

A GDP oktatásra
költött része (%)

Mivel az egy főre eső oktatás vagy egészségügy által kitermelt bruttó hazai termék
összefüggéseit a LEB-vel maga a bruttó hazai termékkel való korreláció torzíthatja, érdemesnek
tartottam megvizsgálni az ezen ágazatok által megtermelt GDP százalékos értékét. Az így
számolt korrelációs együtthatók a következőképpen alakultak: A fejlődő országok esetében a
LEB és a bruttó hazai össztermékből az oktatás által termelt összeg kapcsolatánál 0,872 (9.
ábra), míg az egészségügy részesedésénél -0,027, ugyanezen értékek a fejlett országok esetében
-0,335 és 0,219. Látható tehát, hogy négyből három esetben a GDP alapértékének a számításból
való kivételével teljesen megszűnt a korreláció, egy esetben azonban az összefüggés még
szorosabbá vált. Ez arra enged következtetni, hogy a fejlődő országok esetében az általános
egészségi állapot sokkal inkább összevethető az oktatásügy minőségével, mint az
egészségügyével. Az mindenképpen kijelenthető, hogy azok az országok, melyek többet
áldoznak az oktatásuk fejlesztésére magasabb várható élettartamot érnek el, tehát a jövőbben
az elmaradottabb országoknak érdemes lenne minél több pénzt invesztálni az oktatásügy
fejlesztésébe.
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9. ábra: A születéskor várható élettartam és a GDP oktatásra költött hányadának kapcsolata a
fejletlenebb országok esetén. Készítette: Kóródi T. 2013
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A
CSECSEMŐHALANDÓSÁGI
RÁTA
KAPCSOLATA
AZ
OKTATÁS
STATISZTIKAI ADATAIVAL
A csecsemőhalandóság inkább a gazdaságilag fejletlenebb országok problémája, mely
azonban nagyban befolyásolja a LEB értékét, mivel ha sok az egy év alatt meghaltak száma, az
nagymértékben torzít negatív irányba. Valamilyen szinten szintén egészséget leíró adat. A
csecsemőhalandósági ráta az ezer élve születettre jutó egy év alatti halálozások száma egy adott
időtartamon (általában 1 év) belül. Egy olyan számérték, mely összességében azt mutatja be,
hogy milyen az anyák egészségi állapota szüléskor, illetve mekkora esélye van egy újszülöttnek
megélni az egy éves kort, ami közvetve azt is megmutatja, milyenek az egészségügyi viszonyok
az adott területen. Az előző fejezet eredményei alapján a fejletlenebb országok LEB értéke
leginkább az oktatás által kitermelt pénzösszeggel függ össze, ezért úgy döntöttem, hogy a
csecsemőhalálozási rátát is ezzel hasonlítom össze. A számított korrelációs érték -0,755 lett
(10. ábra), ami azt jelenti, hogy a két érték között egyfajta fordított arányosság van, azaz minél
több pénzt termel a bruttó hazai össztermékből az oktatás, annál kisebb az ezer élve születésre
jutó egy éves kor alatti halálozás. Ez az eredmény megerősítő azt a gondolatot, hogy az fejlődő
országoknak leginkább az oktatásukat szükséges erősíteni, ha javítani akarnak az egészségi
mutatóikon, hiszen egy egészségtudatosabb, képzettebb anya sokkal jobban fel tud készülni egy
szülésre és sokkal többet tehet azért, hogy újszülött gyermeke megérje az egy éves kort. A
csecsemőhalálozások enyhítésével pedig végső soron nőhetne a LEB értéke.
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10. ábra: A csecsemőhalálozási ráta és a GDP oktatásra költött hányadának kapcsolata a
fejletlenebb országok esetén. Készítette: Kóródi T. 2013
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ÖSSZEFOGLALÁS
Általánosan elfogadott tény, hogy egy ország gazdasági fejlettsége és az általános
egészségi állapota összefügg egymással. A vizsgálat során azonban világossá válik, hogy ez az
összefüggés csak egy bizonyos fejlettségi szint felett erősödik, alatta jóval gyengébb vagy akár
nincs is. A fejlett országok esetén az olyan általános demográfiai adat, mint a születéskor
várható élettartam már nem elég részletes az egészségi állapot leírásához, ennél sokkal mélyebb
morbiditási, mortalitási vizsgálat szükséges. Mindemellett egy bizonyos fejlettségi szint felett
érdemes összehasonlítani az egészségügyi rendszereket és az általános egészségmagatartást,
hiszen ezek jelenthetik a finom különbségeket a vizsgált populációk között. Az egészségesen
várható élettartam szintén egy részletesebb képet adhat. A fejlődő országok esetén már az
általános demográfiai adatok is elég jó képet adhatnak arról, hogy az adott területen milyen
tényezők vannak közvetett hatással az egészségi állapotra. A vizsgálat során kijelenthető, hogy
mind a születéskor várható élettartam, mind a csecsemőhalálozási ráta nagyban függ az oktatás
milyenségétől, minőségétől. A bevezetésben felállított hipotézisek egy része beigazolódott, más
része megdőlt. A születéskor várható élettartam és a GDP egészségügy által termelt hányada
csak nagyon kevés helyen és nagyon gyengén mutat összefüggést. A születéskor várható
élettartam és a GDP oktatás által termelt hányada csak a fejlődő országok között, de ott igen
erősen korrelál. Az oktatás anyagi vonatkozása összességében erősebben hat az egészségi
állapot statisztikai adataira, mint az egészségügy pénzügyi adatai, de ez is főként a fejlődő
országok esetén igaz.
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Kőszegi Margit86 – Bottlik Zsolt87 – Telbisz Tamás88 – Mari László89
PARADIGMÁK A TÁRSADALOM-TERMÉSZET KAPCSOLAT KUTATÁSÁBAN90
BEVEZETÉS
Természet és társadalom viszonyrendszerének kutatása a kezdetektől jelen van a
geográfiában, az intézményesülést követő első évtizedekben kifejezetten nagy hangsúlyt kapott.
E kérdéskör vizsgálata hozzájárult ahhoz, hogy a földrajz kettős arculatú diszciplínaként
jelenjen meg a modern tudományok között, mintegy életre hívta az emberföldrajzot, mai
szóhasználattal a társadalomföldrajzot.
Jelen tanulmányunkban az ehhez kapcsolódó tudományos nézőpontok változását
követjük nyomon a 19. század végétől a 21. század elejéig. Kutatócsoportunk azért vállalkozott
e kérdéskör rövid összegzésére, mert olyan projekt megvalósításán dolgozunk, amelyben közös
természet- és társadalomföldrajzi vizsgálatok révén, konkrét területegységhez kapcsolódva
tárjuk fel e viszonyrendszer néhány aspektusát. Az Erdélyi-szigethegységhez kapcsolódó
eredményeinket a konferencián is bemutattuk (Telbisz et al. 2014).
ALAPVETŐ ELKÜLÖNÍTÉS
Az ember és az őt körülvevő környezet viszonyrendszerének vizsgálatáról elmondható,
hogy a tudomány alapvető nézőpontja a társadalom és a természet egymástól való elválasztása.
E két entitás egymással kölcsönös kapcsolatban áll, közöttük időről időre bizonyos fokú
determinisztikus kapcsolatot próbálnak kimutatni valamelyik fél „rovására” (Judkins et al.
2008, Harden 2012).
Hajdú Zoltán tudománytörténeti tanulmányában tág kontextusba helyezi a földrajz egyik
legalapvetőbb feladataként megfogalmazott kérdéskört: lineáris időszemléletben mutatja be,
hogy a tudományos gondolkodás hogyan tárja fel ember és környezete viszonyrendszerét,
milyen alapvetések mentén beszélhetünk tudományos elméletekről. Véleménye szerint a
kétféle megközelítés, miszerint a környezet határozza meg a társadalmi folyamatokat
(determinizmus), vagy a társadalom önálló törvények szerint működik és a környezet csak
kerete a társadalom életének (nihilizmus), már a tudományos gondolkodás klasszikus
időszakától (tehát az ókori görögök munkásságától) végig kíséri az emberiség történelmét
(Hajdú 2007).
Hazánkban széles körben ismert és használt fogalomnak számít a Hajdú által használt
földrajzi determinizmus kifejezés, miközben a posszibilizmus vagy a nihilizmus sokkal
ritkábban jelenik meg a hétköznapi és tudományos szóhasználatban egyaránt. E három fogalom
a Probáld Ferenc által kapcsolattudományinak nevezett irányzatban jelentkező elméleti
megközelítések a földrajzban, amelyek a későbbi időszakokban, sőt a 21. században is újra és
újra felbukkannak (Probáld 1999). Az angolszász szakirodalom ezt az irányzatot leggyakrabban
a human-environment relationships (ember-környezet kapcsolatok) kifejezéssel írja le és
vizsgálatát a földrajztudomány alapvető feladataként aposztrofálja (Peet 1985, Lewthwaite
1966, Judkins et al. 2008, Castree 2011, Harden 2012).
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AZ INTÉZMÉNYESÜLŐ FÖLDRAJZ NÉZŐPONTJAI
A 19. században és a századforduló környékén a tudományos közeget a darwini
evolúcióelmélet, a deduktív kutatási módszerek és a newtoni ok-okozati viszonyrendszer
alapvetése hatotta át (Grossman 1977). Az intézményesülő geográfia számára felmerült a
probléma, hogyan is kezelje az ember helyét és szerepét abban a nagy természeti rendszerben,
ami a humboldti szintézis nyomán körvonalazódott. Ember és környezete kapcsolatának
vizsgálatából született meg az antropogeográfia, amelyet a hazai tudósok a 20. század első
felében emberföldrajznak neveztek.
Hajdú Zoltán szerint az intézményesülő földrajz számára a tudományos gondolkodás
alapvető adottsága volt, hogy az ember-természet viszonyrendszert vizsgálja (Hajdú 2007).
Berényi István viszont kifejezetten az emberföldrajzról, annak általa klasszikusnak nevezett
időszakáról írja, hogy „az ember és a természeti, ill. társadalmi környezet közötti
összefüggésekkel, kölcsönhatások elemzésével foglalkozott”(Berényi 1997, p8).
A földrajztudomány történetét a 20. század közepén megíró Mendöl Tibor a
kapcsolattudományi jelleget nem csupán ember és környezte kölcsönhatásaira értelmezte,
szerinte általánosabban fogalmazódott meg a 19. század második felében az a nézet, miszerint
„a földrajz az okozati kapcsolatok, a kölcsönös összefüggések tudománya” (Mendöl 1999,
p.205). Kutatócsoportunk a Probáld Ferenc által értelmezett kapcsolattudományi irányzatot
veszi alapul, amely „természet és társadalom viszonyának, kölcsönhatásának vizsgálatát
állította előtérbe”(Probáld 1999, p237).
Ha irányzatok, elméletek, vagy a kuhni gondolatot alapul véve paradigmák tudományban
való megjelenését, előfordulását vizsgáljuk, akkor nem kerülhetjük el azon tudósok
bemutatását, akik nevéhez kötjük az adott irányzat megjelenését, valamint azokét, akik
kutatásaikkal az adott paradigmát erősítették. A 19. század végén nem csupán a probáldi
értelemben vett kapcsolattudományi irányzat, hanem a társadalomföldrajz kialakulásának a
helyszínei a német és a francia, majd az angol és az amerikai iskolák, bár ez utóbbiakat nem
hangsúlyozza a hazai történettudomány, köszönhetően annak, hogy kapcsolatuk ezen
iskolákkal kevésbé volt intenzív, hatásuk a hazai földrajztudomány létrejöttében nem jelentős.
Közel egy időben négy olyan tudós került meghatározó egyetemi pozícióba, akik a társadalom
kutatásának mikéntjével foglalkoztak a földi jelenségekkel foglalkozó új tudományban (Castree
2011). A német Friedrich Ratzel és a francia Paul Vidal de la Blache mellett a brit Halford
Mackinder és az amerikai William Morris Davis alakította az intézményesülő
földrajztudományban azt a gondolkodásmódot, amellyel kifejezték ember és környezete
viszonyát.
Közös ezekben a tudósokban, hogy mindannyian egységes földrajzban gondolkodtak,
tehát természet és társadalom kutatását egy tudományon belül megvalósíthatónak vallották.
Mackinder megfogalmazásával élve hittek abban, hogy a földrajz képes áthidalni a természetés társadalomtudományok közötti szakadékot (Castree 2011). Davis szerint a föld és lakói
közötti kapcsolat kutatása a földrajz feladata, ez a kutatási terület minden más tudománytól
elkülöníti a földrajzot (Lewthwaite 1966, Harden 2012). Gondolkodásukat Lamarck és Darwin
evolúcióelmélete is jelentősen áthatotta (Livingstone 2011). Mindezek ismeretében
fogalmazhatunk úgy, elvi kényszer volt számukra, hogy igazolják az ember és környezete
közötti kölcsönhatást.
A DETERMINIZMUS ÉS RATZEL
A német iskola és benne Friedrich Ratzel munkássága alapozza meg azt a paradigmát,
ami több évtizeden keresztül meghatározta a földrajztudomány gondolkodását ember és
természet kapcsolatáról. Általa tudományos legitimációt nyert egy olyan gondolat, ami
kalandos utat járt be, de nem csupán a földrajztudományon belül. Időben és térben sokféle
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átalakuláson ment keresztül, de lényegi elemeiben ugyanaz maradt: a földrajzi determinizmus
szerint a környezet, a természet vezérli az emberi tevékenységeket (Livingstone 2011).
A földrajzi determinizmus gondolata a felfedezések nyomán már jelen volt a köztudatban,
tehát korábbi keletű, mint ahogyan a földrajztudomány intézményesült és nem magának a
tudománynak a terméke. Különösen az éghajlat emberekre gyakorolt hatásáról született
korábban is több értekezés (Livingstone 2002, Coombes és Barber 2005). Már csak egy modern
tudomány kellett, amelyik legitimálja ezt a felfogást. A földrajz éppen abban az időpontban
intézményesült, amikor a nyugati hatalmaknak égető szükségük volt kolonizációs törekvéseik
legitimációjára (Livingstone 1992).
A darwini elvek földrajzban való érvényesítésével megadták a természettudományos
magyarázatát annak, miért lehetséges, hogy bizonyos nemzetek nagyobb sikerrel szerepelnek
abban a küzdelemben, amelynek célja a világ feletti uralom (Peet 1985). Friedrich Ratzel
gondolkodását mélyen áthatotta az evolúcióelmélet, köszönhetően annak, hogy zoológiát,
geológiát és összehasonlító anatómiát tanult az 1860-as években (Peet 1985). Abban az
időszakban kapott földrajz professzori állást Münchenben, majd Lipcsében az 1880-as években
és fejtette ki gondolatait tanulmányaiban, amikor az egyesülő Német Birodalom nagyhatalmi
ambíciói egyre nyilvánvalóbbá váltak. Az általa kifejtett gondolatok éppen e vágyak
létjogosultságát támasztották alá.
Hajdú Zoltán szerint „a természetföldrajzi környezet Ratzel legtöbb megközelítésében
determinisztikus hatással jelent meg az emberre és a társadalomra” (Hajdú 2007, p44). Berényi
István szociálgeográfiáról írott munkájában olvashatjuk, hogy Ratzel szerint a természeti
környezet határozza meg „az ember tevékenységének lehetőségét, térbeli mozgását, területi
eloszlását a Földön”, tehát egy ország fejlettsége „természeti adottságok függvénye”(Berényi
1992, p13). Mendöl Tibor azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy Ratzel „nem állítja azt,
hogy az emberre kapcsolatos mindenféle jelenség, így a társadalmi jelenségek összessége a
környezet sajátságaival magyarázható, csupán arra akar vállalkozni, hogy éppen azokat a
jelenségeket keresse meg, amelyekben valóban érvényesül a környezet hatása”(Mendöl 1999.
p218).
Ratzelnél az állam olyan organizmus, amelyre ugyanúgy hatnak az evolúció szabályai,
mint bármely más élőlényre a Földön. Az egyes nemezetek meghatározott földterületen élnek,
amelynek segítségével fenntartják magukat, éppen ezért bennük él ösztönszerűleg a minél
nagyobb terület, azaz élettér (Lebensraum) meghódításának igénye (Anderson 2009, Peet
1985). Az élettér-elmélet a későbbi események tükrében, hírhedtté vált és többszörösen
kompromittálódott. Ez az egyik momentuma annak, hogy a földrajzi determinizmus gondolata
néhány évtizedre kikerült a tudományos gondolkodás és a geopolitikák látószögéből.
A ratzeli gondolat azonban nem csupán a német földrajztudományra és geopolitikára volt
hatással. A földrajztudomány 20. századi történetét röviden bemutató Probáld Ferenc is említi,
hogy a földrajzi determinizmus főként az amerikai földrajztudományban érvényesült a század
első felében, Ellen Churchill Semple és Ellsworth Huntington révén (Probáld 1999). Semple az
1890-es években Ratzel tanítványa volt Berlinen. Nagyhatású, 1911-ben kiadott tanulmánya
(Influences of Geographic Environment) széles körben terjedt el és hosszú évtizedekig hatott
az Egyesült Államokban (Peet 1985).
Semple, Huntington és tanítványaik munkáiban a természeti tényezők determinisztikus
okai a rasszbéli különbségeknek, a kulturális szokásoknak, a morális értékeknek, az emberi
innováció-készségnek és minden lehetséges társadalmi képességnek (Judkins et al. 2008).
Visszatekintve nem csak azért bírálhatjuk őket, mert messzemenő következtetéseket vontak le
anélkül, hogy objektív, szisztematikus vizsgálatokat folytattak volna, hanem azért is, mert
számos sztereotípiát generáltak és legitimálták a rasszizmust (Harden 2012). A determinizmus
tengeren túli sikerének titka Richard Peet szerint főként abban állt, hogy természetes alapot
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adott az amerikai nemzet felsőbbrendűségének hirdetéséhez, és az amerikai kontinensen
végbemenő expanziós törekvéseihez (Peet 1985).
A determinizmus gondolata a tudós társadalom számára olyan elméleti alapként szolgált
a 20. század elején, ami megmagyarázta az emberek létét és működését a változó világban,
olyan alapkővé vált, mint a lemeztektonika elméletének kidolgozása előtt a kontinensek
szétsodródásának elmélete (Frenkel 1992, Harden 2012). Az 1920-as évektől kezdve
tudományos berkekben ugyan egyre több kritika érte, de ez csak a második világháborút
követően vezetett paradigmaváltáshoz a földrajztudományban. Az egyszerűsítő elmélet hatása
a köztudatban igen élénken élt és a politikát is jelentősen meghatározta a gyarmatosító politikák
bukásáig (Frenkel 1992).
VIDAL DE LA BLACHE ÉS A POSSZIBILIZMUS
Paul Vidal de la Blache munkáiban is tetten érhető az evolúcióelmélet hatása
(egzisztenciaharcról beszél), történészként benne mégis a társadalomtudós szólal meg inkább.
Ő is egységes földrajzban gondolkodott, a természet és az ember szerinte (is) egységes
rendszerben létezik, de kapcsolatukat a társadalom felől közelítette meg. Teleki Pál így idéz
tőle: „amit a földrajz a többi tudománynak ma ellenértékül adhat azért, amit tőle kapott, az az
a képessége, hogy nem morzsálja szét azt, amit a természet összefűzött, hogy megérti és
megérteti a jelenségek összefüggését és korrelációját – úgy az egész környezetben, amely
mindnyájunkat magában foglalja, mint a tájak környezetében, amelyben találhatók” (Teleki
1917/1996, p113).
Vidal de la Blache szerint az ember „relatív autonómiával” rendelkezik a természettel
szemben, a természeti adottságokat eltérő módon értékeli és hasznosítja (Berényi 1997, p9).
Tanítványai is hangsúlyozzák a szabad akarat jelentőségét: az ember szabadon választhat a
környezte által nyújtott széleskörű, de különböző lehetőségek közül (Teleki 1917/1996,
Lewthwaite 1966,). „A természeti tényezők nem határozhatják meg a történelem folyását,
viszont lehetőségek többé-kevésbé széles skáláját kínálják, s a társadalom kulturális vagy
műszaki fejlettségén múlik, hogy ebből mit képes hasznosítani” (Probáld 1999, p.240).
A posszibilizmus értelmezésében az egyes kultúrák közötti különbségek kialakulásában
a természet mint befolyásoló, nem pedig meghatározó tényezőként szerepel: a környezet
lehetőségeket kínál a társadalmi tevékenységekhez. Az ember aktív szereplőként alakítja ki a
maga kultúráját és ezen keresztül környezetét (Anderson 2009). A felfedezések során
megismert kultúrák tehát nem a fejlettség alsóbb fokán állnak, hanem egyszerűen csak mások,
mint az európaiak.
Vidal de la Blache tanítványa, a szintén francia Jean Brunhes hangoztatta, hogy
kifejezetten a kölcsönhatásokra és nem az egyoldalú kapcsolatokra kell koncentrálni
(Lewthwaite 1966). Szerinte az ember azáltal, hogy a szocializáció révén közössége részévé és
kultúrájának befogadójává válik, egyben a környezetére is hatással lesz. Egy lesz a környezetére
ható tényezők közül, azonban számos más természeti tényező is hatással van környezete
alakulására, ezáltal magára az emberre is (Teleki 1917/1996). Ebben áll a kölcsönös kapcsolat
lényege. Túlzásoktól mentes gondolkodásmódját jól tükrözik alábbi szavai: „minden igazság,
amely a természeti környezet és az emberi tevékenység közötti kapcsolatra vonatkozik, csak
megközelítő értékű lehet: ha túlozni akarjuk pontosságát, csak meghamisítjuk azt és
tudományellenes munkát végzünk.” (Brunhes 1913 p. 334).
A terjeszkedő nemzetállammal szemben Vidal de la Blache kisebb területegységeket
vizsgált, általa és tanítványai által tájmonográfiák sora készült el (Teleki 1917/1996). Kutatásai
nyomán alkotta meg az életformák (genres de vie) fogalmát, és megállapította, hogy az egyes
csoportok kulturális jellemzői sokkal inkább mérvadóak térbeli viselkedésük szempontjából.
Nem vont le általános törvényszerűségeket, előbb a konkrét összefüggéseket kívánta feltárni,
ezért a korábban jellemző adatgyűjtési és kategorizálási metódusokhoz nyúlt vissza, az egyes
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életforma-csoportok sajátosságait igyekezett összegyűjteni. Kutatásai inkább leíró jellegűek, a
jellemzők mennyiségi és minőségi katalogizálására törekedett (Berényi 1992, Mendöl 1999,
Anderson 2009).
A francia iskola és Vidal de la Blache munkásságának hatása jelen van más országokban
is: a földrajz leíró jellegének dominanciája egyre inkább érvényesült nemzetközi viszonylatban
is, egészen a második világháborút követő markáns paradigmaváltásig. Az amerikai
geográfiában az 1920-as években megjelenő determinizmussal szembeni tudományos
ellenérvek a posszibilizmus nézőpontjából közelítik meg ember és környezete kapcsolatát. Ezt
az irányzatot Carl Sauer nevéhez kötik, a második világháborút követő kulturális és politikai
ökológiai kutatások megalapozását az ő posszibilista szemléletéből eredeztetik (Judkins et al.
2008).
Sauer az emberi akarat fontossága mellett hangsúlyozza, hogy a természet szolgáltat,
vagy éppen korlátoz bizonyos lehetőségeket (possibilities), de nem determinálja a kultúrát
(Harden 2012). Szerinte az emberi viselkedés nem függ fizikai kényszertől, vagy logikai
szükségszerűségtől, sokkal inkább a kultúra révén megszerzett szokásoktól. A történeti
fejlődést figyelembe vevő, Vidal de la Blachehoz hasonlóan induktív módszertant követő
kutatásaival azt mutatta be, hogyan lehet a kultúrát egységesíteni és kontextualizálni a fizikai
környezeten belül (Judkins et al. 2008). Szintén hasonlóság, hogy Sauer is kis területegységekre
végezte kutatásait (cultural landscape = kultúrtáj), amelyeken a kultúra és a természet együttes
hatását figyelte meg (Harden 2012).
Az amerikai földrajztudományban, elsősorban Sauer munkásságával, aki
antropológusokkal dolgozott együtt a Berkley egyetemen, az 1920-as évekre tehető az
ökológiai nézetek megjelenése (Grossman 1977). Követője, Harlan Barrows az Amerikai
Geográfusok Társaságának elnökeként már az 1920-as években azt hangoztatta, hogy a humán
ökológiai vizsgálatok adhatják az egységes földrajz számára a megfelelő vizsgálati keretet
azáltal, hogy a kölcsönös kapcsolatokat tárják fel ember és környezete között (Grossman 1977,
Harden 2012). A korai, Sauerhez és iskolájához kötődő ökológiai vizsgálatoknak még az volt a
jellemezője, hogy inkább csupán a társadalom kultúrtájban látható lenyomataira fókuszáltak
(Grossman 1977).
EMBER ÉS TERMÉSZET KUTATÁSA A KÉTPÓLUSÚ VILÁGBAN
A második világháborút követően kialakuló új világrend az egymással szemben álló
kapitalista és szocialista tábor országaiban eltérő kutatási feltételeket, elveket és irányokat
szabott.
A szovjet blokk tudományos életét egyetlen követhető ideológiai nézőpont hatotta át: a
Marx és Engels által kidolgozott dialektikus és történelmi materializmus, ami eleve a jelenségek
kölcsönös viszonyát feltételezi (Vavilov 1950). Az ember és a természet között Marx szerint
egy összekötő folyamat adja a kapcsolatot: a munka. A munka és a termelés révén az ember
emancipálódott környezetétől, ahogyan fejlődik a társadalom, úgy válik egyre inkább
uralkodóvá a természet fölött (Smith 1990).
A marxista-leninista földrajztudomány számára tehát ideológiailag adott volt ember és
környezete kölcsönhatásának vizsgálata, ugyanakkor társadalom és természet szigorú
elkülönítése is. A kutatás során ezeket az elveket az éppen aktuális politikai gyakorlat
szolgálatába állították, mindig aszerint értelmezték, ahogyan az a döntéshozók számára
kedvező volt. A földrajzi kutatás állami kontroll alatt, a tervgazdaság szolgálatában működött,
a természetföldrajzot és az emberföldrajzot intézményi szinten elszeparálták egymástól,
miközben ez utóbbi helyére a gazdaságföldrajzot állították, kijelölve ezzel a fő kutatási irányt
(Timár 2009).
A sztálini időszakban a szovjet tudomány feladata a grandiózus tervek szolgálata, legyen
az iparosítás, fegyverkezés, vagy a hírhedt környezet-átalakítás (Shaw és Oldfield 2007). Az
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ember és környezet közötti kapcsolatok lehető legegyszerűbb értelmezését jelentette ez a
gyakorlatban: a társadalom a természet felett áll és kedvére alakíthatja azt (Shaw és Oldfield
2007). Az 1970-es években a grandiózus tervek negatív környezeti hatása már erőteljesen
jelentkezett, ami egyben a tudományos közeget is a társadalom-természet viszonyrendszer
bizonyos fokú újragondolására sarkallta. Ez szűk keretek között ugyan, de lehetőséget adott a
regionális tájkutatások megjelenésének, az antropogén tájak vizsgálatának, de egyben a szigorú
kvantitatív metódusok szerinti kutatás mellett más irányzatok, és nem a gazdaság, hanem a
társadalom szempontjából érzékeny témák megjelenésének is (Shaw és Oldfield 2007, Timár
2009).
A nyugati világban a 20. század második felében a „kvantitatív forradalom” révén a
tértudományi irányzat szorította háttérbe a kölcsönhatások vizsgálatát, amely az 1980-as évekig
tartotta magát (Probáld 1999). A földrajzi determinizmus több szempontból is tarthatatlanná
vált a világháborút követő új érában, ezért a földrajztudósok az angolszász világban kínosan
kerülték. A determinizmussal való szakítás egyben a természet és társadalom
kapcsolatrendszerének kutatását is háttérbe szorította. Légüres tér maradt utána a
földrajztudományban, amit nem sikerült később olyan egységesítő paradigmával kitölteni, mint
amelyek a kapcsolattudományi irányzathoz kapcsolódtak (Guelke 1989). A második
világháború után a tudomány társadalomban betöltött szerepe is gyökeresen megváltozott,
amihez szintén alkalmazkodnia kellett a diszciplínának.
Az ember és környezet közötti kapcsolat vizsgálata a posszibilizmus révén a földrajzban
továbbra is jelen volt, de lényegesen módosult formában és kevésbé a tudományos figyelem
középpontjában. Az ökológiai jellegű kutatások már a két világháború között megjelentek az
amerikai geográfiában. A 20. század második felében kialakuló kulturális és politikai ökológia
közös jellemzője, hogy az ember és környezete közötti kauzalitást mindkét irányban
értelmezték (Harden 2012). Ez a fajta megközelítés előre feltételezte, hogy korreláció áll fenn
speciális környezeti jellemzők és a kulturális hagyományok között (Judkins et al. 2008).
Berényi István a szociálgeográfáról írt tanulmányában említi az ökológiai kutatásokat, azonban
nem ezeket az elnevezéseket használja. A városökológiai kutatások a földrajzban szerinte a
szociológusok által alkalmazott szociálökológiai vizsgálatokhoz kötődtek (Berényi 1997).
Az ökológiai kutatások a két világháború közötti posszibilista gondolkodáshoz képest
jelentős előrelépésnek számítanak. Dinamizálták az ember és környezet közötti
viszonyrendszert. A korábbi szimpla ok-okozati összefüggések helyett felfedték az ember és a
társadalom környezettel fennálló kölcsönhatásainak komplexitását (Harden 2012). Ezek a
kutatások a 20. század második felében főként a fejlődő országok mikroközösségeire, kisebb
területegységeire fókuszáltak (Harden 2012).
AZ ÚJ ÉVEZRED KIHÍVÁSAI
Az igazi áttörés a társadalom-környezet viszonyrendszer kutatásában az 1990-es években
következett be, amikor tudományos körökben elfogadták a nézetet, miszerint a holocén
klímaváltozások intenzitásának és gyorsaságának megnövekedésében emberi hatás is szerepet
játszik (Coombes és Barber 2005, Jankó et al. 2010). Az 1960-as és 1970-es években elsőként
az Egyesült Államokban jelentkező környezetvédelmi mozgalmak segítették elő, hogy ezek a
kérdések és kutatási irányzatok politikai támogatottságban részesüljenek (Harden 2012). A 21.
században így jelentős szerepet tölt be a természet-társadalom viszonyrendszer kutatása, nem
csak a földrajztudományon belül, hanem más társadalomtudományokban is jelentkezik.
A földrajzot vizsgálatának tárgya is megszólítja ebben a témában. Az elmúlt évtizedekben
a negyedidőszak-kutatás, valamint a holocén eseményeinek új módszerekkel történő vizsgálata
nyomán igen jelentős kutatási irányzattá nőtte ki magát az emberi tevékenységek természeti
környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata (Builth et al. 2008, Lépy, 2012). A klímaváltozás
diskurzusa felveti ismét azt a kérdést, hogy a környezeti változások gyökeresen átformálhatják343

e a társadalom életét. Tanulmányok sora mutatott ki korrelációt az éghajlatváltozás és a
kulturális katasztrófák között (Coombes és Barber 2005). Ezek a kutatások hangsúlyozzák,
hogy szükség van e hatások ismeretére, hogy a nem kívánt következményeket redukálni,
megállítani, esetleg visszafordítani lehessen (Harden 2012).
Az ember és környezet kapcsolatának vizsgálatában egy sajátos fejezetnek számít
azoknak a természeti tényezőknek a vizsgálata, amelyek rizikófaktorral rendelkeznek, az
emberi közösségek védtelenek velük szemben, valahogyan védekezni kell ellenük (Castree
2011). Ebben az irányzatban a természeti tényezők ismét független változónak számítanak,
amelyek befolyásolják a közösségek életét (Harden 2012). Jelentőségük szintén a globális
klímaváltozás kapcsán növekedett meg.
Ezzel az irányzattal már igazán közel jutottunk ahhoz, hogy megfogalmazhassuk:
felmerült ismét a földrajzi determinizmus gondolata. Miközben a földrajzon belül ez az egykor
uralkodó paradigma háttérbe szorult a fent már ismertetett okok miatt, más diszciplínákban
immáron letisztultabb formában ismét jelentkezik. Történészek, antropológusok és
közgazdászok mellett biológusok vizsgálják a természeti tényezők szerepét a társadalmi
folyamatokban, olyan alapvető kérdésekben, mint például, miért gazdagabbak egyes népek
másoknál (Schoenberger 2001).
Ez a jelenség természetesen a földrajztudományt is arra sarkallja, hogy reagáljon erre a
gondolatiságra, sok esetben úgy, hogy magáénak vallja a földrajzi determinizmus gondolatkörét
(Radcliffe 2010). Ha kimutatható valamilyen formában kapcsolat környezeti változás és az azt
követő kulturális átalakulás között, akkor a geográfus közeg is hajlik arra, hogy
determinisztikus kapcsolatra gondoljon (Nunn 2003). Mivel ezek a vizsgálatok elsősorban a
negyedidőszak-kutatáshoz kapcsolódnak, ezért főként természetföldrajzos kollégák munkáiban
érhető tetten a neodeterminizmus (Nunn 2003, O’Keefe et al. 2009).
Az elmúlt évtizedek kulturális és politikai ökológiai vizsgálatai után, amelyek újra és újra
rámutattak a társadalom-környezet kérdéskör komplexitására, a tudós társadalom értetlenül
tekint az olyan zsákutcának tekinthető nézetek felelevenítésére, mint a földrajzi determinizmus
(Judkins et al 2008). Az ezredfordulón az ökológiai megközelítések integrációjának igényével
lépett fel a tudományos közeg, amelyet egy aktor-orientált nézőponttal vélnek
megvalósíthatónak. Ez alapján azt kívánják megérteni, hogyan képesek az egyének manipulálni
saját helyzeteiket ökológiai, strukturális és kulturális keretben, amiben élnek (Judkins et al.
2008). Tanulmányok sora igazolja, hogy a determinisztikus megközelítés laikusok és
politikusok körében oly nagy népszerűsége ellenére a tudományos közeg szerte a világon
inkább az ökológiai megközelítés oldaláról vizsgálja ember és természet kapcsolatát (Builth et
al. 2008, Lépy 2012). Ebben a megközelítésben az ökoszisztémák vizsgálata is nagyobb
hangsúlyt kap a globális klímaváltozás diskurzusa következtében felértékelődő
kapcsolattudományi kutatásokban (Raymond et al. 2013).
A posztmodern, posztsrukturalista és posztkolonialista irányzatok révén a természetről
alkotott tudományos kép jelentősen megváltozott. A természeti világ, amilyen formában az
emberek felfogják, elméleti konstrukció, kollektív történelmi tudat terméke (Guelke 1989,
Demeritt 2002). A természet bármilyen reprezentációja társadalmi konstrukció, valamilyen
társadalmi erő kifejeződése (Castree 2011). Ezzel tulajdonképpen a feje tetejére állt a
determinizmus gondolatmenete. A földrajztudósok arra is felhívják a figyelmet, hogy a
természet és társadalom szétválasztása a nyugati gondolkodás sajátja (Castree 2011).
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ÖSSZEGZÉS

HELYETT: A KÖZÖS TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI KUTATÁSOK
LEGITIMÁCIÓJA

Az ezredfordulón geopolitikai jelentőségre szert tevő globális klímaváltozás diskurzusa
nyomán immáron hatványozottan irányul a figyelem ember és környezete törékeny
kapcsolatára (Jankó et al. 2011). A politikusok által hangoztatott környezeti problémák és
megoldásuk lehetőségei ismét össztársadalmi igényt jelentenek a tudomány felé az ilyen jellegű
kérdések kutatására (Judkins et al. 2008).
A klímaváltozásból adódó globális problémák kutatásában a tudományos szféra egyre
inkább hangoztatja annak szükségességét, hogy az egyes tudományágak eredményeit össze kell
hangolni, közös kutatásokat kell folytatni, hogy az eredmények ne elszigetelten jelentkezzenek,
hanem együtt segítsék a problémamegoldást az emberiség jövője érdekében (Cornell 2010).
Ebben a földrajz számára is lenne hely, sőt, a végletesen eltávolodott természet és
társadalomföldrajzi kutatások számára ez a terület közös kutatások terepévé válhat. Ha
természet és társadalomtudósok közös kutatásainak igénye jelen van, akkor ez a földrajz
számára az egységességet jelenthetné.
További szempontként szolgál a közös kutatáshoz, hogy a földrajztudomány léte is
múlhat azon, hogy a két aldiszciplína mennyire tud együttműködni egymással. Miközben a
tudományos kutatásban a 21. században az interdiszciplinaritás a kulcsszó, ez a földrajz
számára kétélű fegyver lehet (Schoenberger 2001). Ha más, erősebb tudományos alapokkal és
nagyobb társadalmi beágyazottsággal rendelkező tudományágakkal végzünk közös
kutatásokat, akkor fennáll annak veszélye, hogy a földrajz számára marad a jó ötletadó szerepe,
miközben a kutatási elméletek és metódusok, tartalmak és területek kicsúsznak a geográfusok
kezéből. Éppen ezért kézenfekvőbb lenne a földrajz számára, hiszen sajátos kettőssége okán
különleges helyet foglal el a tudományok között, ha a saját belső interdiszciplinaritását
dolgozná ki .
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Kovács Ferenc91 – Mezősi Gábor – Mucsi László
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM OKTATÁSI VONZÁSKÖRZETÉNEK
ÉRTÉKELÉSE A FÖLDRAJZ, FÖLDTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETTANI
KÉPZÉS PÉLDÁJÁN92

1. BEVEZETÉS
Az Európai Uniós szemléletnek megfelelő képzés 2006-os indítása óta a felsőoktatási
szerkezet megváltozott hazánkban; az új tantervek mellett változott a gazdálkodás is. A
természettudományi képzésben a finanszírozott hallgatói létszám folyamatosan emelkedett.
2012-től csökkentek az államilag támogatott férőhelyek (1. ábra), igaz a természettudományi
képzésben a részben támogatottakat is beleszámítva a támogatott helyek száma nőtt.

1. ábra Felvett hallgatók száma (A), illetve a természettudományos képzésekre felvettek
aránya (B) a nappali alapképzésben Magyarországon 2001–2013 között (adat: www.felvi.hu)
A felsőoktatási intézmények érdeke, hogy biztosítsák a működéshez szükséges hallgatói
létszámot, mert ez a támogatás egyik fő tényezője (Mezősi 2004). A jelentkezők száma évrőlévre kevesebb lehet, mert a hazai népesség csökkenő; a 18. éves korosztály létszáma 2015-re
valószínűleg 93-95 ezerre csökken (2. ábra). A gazdasági körülmények és a természettudomány
szűkülő iskolai órakerete is csökkenti a felvételizők számát (Farsang 2004). Minden intézmény
szeretné ha az érdeklődők őt részesítenék előnyben (Kovács et al. 2014).

Dr. Kovács Ferenc, egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tszk.,
E-mail: kovacsf@geo.u-szeged.hu
92
A kutatást a TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012, „Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE)”
projekt támogatta
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2. ábra A 15-18 éves korosztály alakulása 1970–2012 között (adat: TeIR-KSH)
1.1. EGYETEMI FELVÉTELIZŐK, JELENTKEZÉSEK
Adott képzés fenntartásához érdemes a hallgatókat felkeresni és tájékoztatni. A
Magyarország mintegy 300 településén működő, 957 középiskola közül kellene megtalálni
azokat ahol van érdeklődés az általunk adható információk iránt. Keresnünk kell újabb
lehetőségeket, potenciális felvételizőket oktató középiskolákat is! Az egyetemi felvételekhez
kötődő marketingtevékenység támogatásához szükségünk van térbeli és időbeli elemzésekre.
Tér- és időbeli elemzéssel városokra, sőt középiskolákra bontva kell értékelni, amelyet
aszerint végeztünk el, hogy a BSc szakok nappali tagozatra hallgatói az ország mely pontjáról
érkeztek az egyetemre. Vizsgálatunkkal a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) földrajz,
földtudományi és környezettan szak hallgatói utánpótlását támogatjuk. Az elmúlt 8 év SZTE
alap, nappali képzésének felvételi adatai alapján meg kell találni a szakok szempontjából
jelenleg eredményes és potenciálisan eredményes intézményeket, hogy támpontot adjunk a
beiskolázásra vonatkozó tervezésnek. A középiskolákat OM kód alapján azonosítottuk. Határon
túli iskolák, illetve csak a központjukkal egy városhoz kötődő SZILTOP jellegű iskolák nem
szerepelnek a vizsgálatban. 2006–2013 között összesen 2350 hallgatóra vonatkozó térbeliséget
elemeztük (1636 fő földrajz és földtudomány szakokon, 714 fő környezettan szakon). Az
adatokat (felvételt nyert hallgató, középiskola neve) az SZTE bocsátotta a rendelkezésünkre.
Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. adatbázisa (felvi) szerint
országosan a jelentkezők és a felvettek számát tekintve 2013-ban mindhárom szak mélypontra
került, az elmúlt évek magasabb értékei 30-75 %-kal estek vissza. Földrajz szakra 2006 és 2012
között több, mint 2500-an jelentkeztek évente, de a földtudomány és környezettan iránt is
jellemzően 1500-an, illetve 2500-an érdeklődtek. A szakot első helyen megjelölők száma évrőlévre 610-870 fő volt a földrajz BSc-n; ez környezettan-on és földtudomány-on 230-400 főre
tehető (3. ábra). 2013-ban kevesebb, mint 2000 jelentkezőből 550-en jelölték be a földrajzot
első helyen, míg a másik két szakon 1000 főből körülbelül 200, illetve 250 jelentkezett első
helyen; ami pl. a környezettannál a magas értékű évek számainak felét sem éri el.
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SZTE: Szegedi Tudományegyetem, ELTE: Eötvös Loránd Tudományegyetem, DE: Debreceni
Egyetem, PTE: Pécsi Tudományegyetem, ME: Miskolci Egyetem, NYF: Nyíregyházi Főiskola,
EKF: Eszterházy Károly Főiskola, NYME: Nyugat-magyarországi Egyetem
3. ábra Földrajz szak BSc-re első helyen jelentkezők száma (2006–2013) (adat: www.felvi.hu)
A legtöbb jelentkező évről-évre az ELTE-t választja. Ez a dominancia földrajz alapszak
esetében jellemző a legkevésbé, ahol az SZTE lemaradása néhány főben állapítható meg (26 %
az ELTE-t, 23 % az SZTE-t választotta). A földrajz szaknál a különböző intézményeket tekintve
jellemző a kiemelkedő értékű 2006. és 2011. év, a rangsorban harmadik PTE kezdeti értékének
a lecsökkenése, illetve a DE-nél 2009 óta tartó csökkenés. A kevesebb hallgatót tanító
intézmények megoszlása itt is és a környezettan esetében is egyforma, a gondot az alapvetően
kisebb létszám lecsökkenése okozza; az első helyen jelentkezők száma jelentősen lecsökkent
az elmúlt nyolc évben, így 20-35 fő körül van (a környezettannál esetenként 6-7 fő).
A felvételt nyert földrajz és környezettan szakos hallgatók 1/4-e, 1/5-e az SZTE-en tanul.
A földrajz BSc 2013-ban a legalacsonyabb értékeket mutatja. A csökkenés 2008-2009 óta szinte
folyamatos az ELTE és a DE esetében. Szeged 188 főről 140-re történő csökkenést mutat 2012ig, míg a lista 3. helyén álló a PTE elveszíti a hallgatóinak a 40 %-át. A kevesebb hallgatót
oktató intézmények gondját szemlélteti a NYF; 96 főről 34-re csökken ez a szám.
Környezettanon az adatsorban a második legalacsonyabb értéket mutató 2008. év így is
kétszerese (vagy több) a 2013. évinek. Az SZTE környezettan szakon a 2010. évtől a negyedik
évre 83 %-kal csökkent a beiratkozó hallgatók száma, de még így is 23 fővel indul a 2013 tanév,
míg a ranglistán következő Pannon Egyetemnél csak 10 fővel. Az ELTE ugyanezen idő alatt
50 %-os csökkenést, a PTE 86 %-os csökkenést mutat, míg a DE-en 2013-ban nincs felvett
hallgató (2011-ben még 92 fő volt)! A PTE a korábbi 5-6. helyről a ranglista 3. helyére, míg a
2007-ben még előkelő helyen álló NYF az utolsó helyre került.
2. AZ SZTE FÖLDRAJZ, FÖLDTUDOMÁNY, KÖRNYEZETTAN SZAKOKRA FELVÉTELIZŐK
TÉRBELI-STATISZTIKAI ELEMZÉSE
2.1. MELY TELEPÜLÉSEKRŐL FELVÉTELIZNEK SZEGEDRE?
Az országos adatbázis alapján csak az adott egyetemi város teljes felsőoktatásába felvett
hallgatók lakhelyének térbeliségét ismerjük az utóbbi egy-két évre vonatkozóan (4. ábra).
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4. ábra Budapestre (A) és Szegedre (B) felvett diákok lakhelyének térbelisége, 2013 (TeIR)
Az elmúlt 8 évben az SZTE adott képzéseire 138 településről érkeztek hallgatók. Nyolc
város játszik kiemelkedő szerepet, ahonnan a hallgatók legalább 50 %-a érkezik (1. táblázat).
Szegedről jön a diákok majdnem 22 %-a. A földrajzi, földtudományi szakok esetében további
3 városból évente minimum 3 fő nyer felvételt. A diákok 80 %-a olyan városból jön, ahonnan
évente legalább 2 fő érkezik Szegedre, olyan távolságból is, mint Debrecen, Nyíregyháza,
Székesfehérvár, Vác. Több városból egyre kevesebben jönnek az SZTE-re (Békéscsaba,
Kiskunhalas), de a százalékos megoszlás szerint csak Szeged részaránya csökkenő a földrajz és
földtudomány képzésben (5. ábra). Látványosan javul Hódmezővásárhely, Kiskunfélegyháza,
Gyula, Nagykőrös szerepe. A kisebb részarányú települések közül Kalocsáról, Szentesről,
Mezőtúrról minden évben jönnek diákok. Környezettan esetén Kecskemét és Orosháza
erősödő, de Hódmezővásárhely és Kiskunhalas szerepe az utóbbi két évben teljesen megszűnt.
1. táblázat A legtöbb hallgatót adó középiskolai székhelyek és a felvett hallgatók száma
földrajz, földtudomány, környezettan szakokra (zárójelben a környezettan számai), 2006–
2013
város
2006
2011 2012
2007 2008 2009 2010
2013
év
[fő]
Szeged (32 középiskola
36
46
39
43
41
40
48 (31)
29 (3)
(kp.))
(20)
(18)
(29)
(39)
(24)
(14)
Budapest (114 kp.)
13 (5) 9 (8) 8 (4) 10 (7) 24 (8) 18 (4) 19 (2) 16 (2)
15
16 (9)
Kecskemét (19 kp.)
12 (11)
13 (1) 8 (10) 13 (7) 23 (9)
9 (2)
(10)
Békéscsaba (13 kp.)
10 (4) 9 (7) 13 (1) 8 (7) 15 (6) 11 (2) 12 (3) 11 (1)
Hódmezővásárhely (8
12 (0)
4 (2) 9 (10) 7 (6) 9 (7)
7 (4) 10 (7)
14 (0)
kp.)
Orosháza (3 kp.)
3 (1)
6 (4) 9 (0) 6 (2)
6 (7) 8 (5) 6 (3) 6 (2)
Kiskunhalas (4 kp.)
3 (4)
6 (9) 11 (4) 3 (1) 6 (10) 7 (3) 8 (0) 5 (0)
Szolnok (12 kp.)
8 (2)
3 (6) 3 (1) 3 (8)
7 (4) 7 (0) 7 (1) 5 (1)
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5. ábra A földrajz és földtudomány szakra felvettek %-os megoszlása a legtöbb hallgatót
biztosító középiskolai központok esetén
A földrajz és földtudomány szakokon a felvett hallgatók 2/3-a, környezettan szakon a 3/4e az SZTE 100 km-es övezetéből érkezik, míg a vizsgált középiskolák 1/3-a tartozik ide. A több
hallgatót adó városok alapján számolt átlagos vonzáskörzet 80 km.
A legfontosabb települések a 0–50 km-es övezetből Szeged, Hódmezővásárhely, Makó
és Szentes. Az 50–100 km-es övezetből többen érkeznek; Kecskemét, Orosháza, Békéscsaba,
Kiskunhalas, Szolnok, Kiskunfélegyháza, Baja, Csongrád Kalocsa településekről. A 100-150
km-es övezetben Szolnok mindhárom szak esetében fontos. A földrajz és földtudomány sokat
nyer Cegléd, Bonyhád és Szeghalom településeken. A 150–200 km-es kategória részaránya
(12-15%) nagymértékben Budapestnek köszönhető, de jelentős Debrecen, Székesfehérvár,
valamint Vác, Esztergom és Kaposvár szerepe. A 200 km-nél távolabbi övezetből Miskolc,
Győr és Nyíregyháza városok említhetők a több, mint 1 fő/év-es értékekkel.
A 6. ábrán látható térbeliség szerint a „sok hallgató” évente 3-5 felvett hallgatót, a
„nagyon sok hallgató” az ennél többet jelenti. Budapesten kívül Szolnok, Kalocsa és Baja
valamint Székesfehérvár Gyula, Cegléd a Szegedtől legtávolabbi települések ahonnan
rendszeresen érkezik hallgató.
2.2. AZ SZTE FÖLDRAJZ, FÖLDTUDOMÁNY ÉS KÖRNYEZETTAN SZAKOK HALLGATÓIT
BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK

A vizsgált években 452 különböző iskolából vettek fel diákokat a vizsgált szakokra.
Ebből 36 olyan középiskola van, ahonnan átlagosan minimum 2 fő érkezik évente (2. táblázat).
A felvettek 2/3-a olyan iskolákból érkezik, amelyekből átlagosan legalább 1 fő érkezik az
SZTE-re évente, de ezek az iskolák csak az intézmények 18 %-át adják. Mindössze 12 olyan
középiskola van, ahonnan minden évben érkezik hallgató, de ilyen csak környezettani
szempontból egy sincs.
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6. ábra Középiskolai székhelyek térbelisége a 2006-2013 között földrajz, földtudomány és
környezettan szakokra felvett hallgatók száma alapján
A Köznevelés című folyóiratban a középszintű érettségi vizsgák átlagpontszáma, a
nyelvvizsgaarány, valamint az OKTV eredmények alapján összeállított 2011. évi lista egy
középiskolai rangsor, amely külön kategóriában számolja a gimnáziumokat, a
szakközépiskolákat és a vegyes középiskolákat. A HVG folyóirat 2014. évi gimnáziumi és
szakközépiskolai rangsora a diákok kompetenciamérésének eredményei, az OKTV-döntőbe
jutott tanulók száma és a felvételi eredmények alapján számol. Ebből a listából az első 100
középiskolát jegyeztük. A táblázatban lévő „TOP iskola” mezőben a középiskoláknál minőségi
paraméterként jeleztük, hogy szerepelnek-e a két rangsor valamelyikében (a vizsgálatban
résztvevő középiskolák 19 %-át adják). Az egyetem számára előny, ha minél több fiatal érkezik
innen, a jobb középiskolákból. A 2. táblázaton kívüli TOP kategóriában 16 iskola 0,5-1 fő/éves felvételi mutatószámmal bír; ezeken a helyeken érdemes növelni a marketing tevékenységet.
Az átlagosan minimum 1 fő/év paraméterrel bíró középiskoláknál a hallgató több
különböző intézményből érkezik Békéscsaba, Gyula, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Szeged,
Szolnok esetében, míg alapvetően egy-két intézménynek köszönhető Baja, Csongrád,
Kiskunfélegyháza, Mezőtúr, Orosháza, Szarvas, Szentes jó helyezése. Bonyhád, Cegléd,
Kalocsa, Karcag, Kiskunmajsa, Makó, Szeghalom, Szentes, Szekszárd, Tiszakécske városokból
egy középiskola adja az összes diákot. Budapestről 93 középiskolából érkeztek hallgatók, de
mindössze 3 iskola adott 4 főt az elmúlt 8 évben a földrajz és földtudomány számára.
Növekedési folyamat a középiskolákat tekintve a földrajz és földtudomány szakokon
jellemző az utóbbi években (7. ábra); ilyen a hódmezővásárhelyi Bethlen G. Ref. Gimn., makói
József A. Gimn., kecskeméti Bolyai J. Gimn., kiskunfélegyházai Móra F. Gimn.
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2. táblázat Mindhárom szakot összegezve minimum 3 fő/év felvételi értékeket adó
középiskolák (2006–2013)
Felvettek átlaga
Felvettek átlaga
földrajz és
TOP
Város
Középiskola
környezettan
földtudomány
iskola
szakon (fő/év)
szakokon (fő/év)
Szeged
Deák F. Gimn.
9,75
2,40
Nem
Tömörkény I. Gimn.
Szeged
6,50
2,25
Igen
Szakk.
Szeged
Radnóti M. Gimn.
5,75
2,50
Igen
Orosháza
Táncsics M. Gimn., Szakk.
5,40
2,60
Nem
Hódmezvshl
Bethlen G. Gimn., Szakk.
4,25
2,25
Nem
y.
Makó
József A. Gimn.
3,40
1,40
Nem
Szentes
Horváth M. Gimn.
3,25
0,25
Nem
Kecskemét
Bolyai J. Gimn.
3,10
1,00
Igen
Kecskemét
Katona J. Gimn., Szakk.
3,00
0,90
Igen
Kiskunhalas
Bibó I. Gimn.
3,00
1,10
Igen
Kalocsa
Szent I. Gimn.
3,00
0,25
Igen
Cegléd
Kossuth L. Gimn.
2,90
0,00
Igen
Vásárhelyi P. Műszaki
Békéscsaba
2,90
0,40
Nem
Szakk.
Szeghalom
Péter A. Gimn.
2,65
0,40
Nem
Kiskfélegyh.
Móra F. Gimn.
2,65
1,40
Nem
Bonyhád
Petőfi S. Gimn.
2,65
0,15
Igen
Andrássy Gy. Gimn.,
Békéscsaba
2,65
1,10
Igen
Rózsa F. Gimn.
Dugonics A. Piarista
Szeged
2,50
1,75
Nem
Gimn.
Gábor D. Gimn., Műszaki
Szeged
2,25
1,60
Nem
Szakk.
Ref. Koll. Szilády Áron
Kiskunhalas
1,50
2,10
Nem
Gimn.
Szolnok
Tiszaparti Gimn., Szakk.
2,15
0,50
Igen
Szeged
Eötvös J. Gimn.
0,90
1,75
Nem
Szeged
Műszaki és Környv. Kp.
1,15
1,75
Nem
Gimn.: Gimnázium; Koll.: Kollégium; Kp.: Középiskola; Szakk.: Szakközépiskola;
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7. ábra Középiskolákból érkező hallgatók megoszlása a felvett diákok alapján 2006–2013
között legalább 15 hallgatót biztosító intézményeknél földrajz és földtudomány szak esetén
A növekvő hallgatói létszámot mutató iskolák mellett több, jó részarányt mutató
középiskolára is támaszkodhat az egyetem; ilyen az orosházi Táncsics M. Gimn. és Szakk., a
szegedi Dugonics A. Piar. Gimn. és Szakk. Földrajz, földtudományi szempontból nagyon jó, de
környezettanon az utóbbi 3 évben szinte megszűnt a Radnóti M. Gimn. és a Horváth M. Gimn.
szerepe. Csak a földrajz és földtudományi szempontból említhető a kalocsai Szent I. Gimn., a
kiskunhalasi Bibó I Gimn., valamint a Vásárhelyi P. Szakk. és a Rózsa F. Gimn. és Andrássy
Gy. Gimn. Békéscsabáról. A fontos intézmények közül a bonyhádi Petőfi S. Gimn., a kalocsai
Szent I. Gimn., a szegedi Gábor D. Gimn. és Szakk., az SZTE Ságvári E. Gyak. Gimn. ingadozó
képet mutat, több évben is előfordul, hogy nem jön innen hallgató. A Tömörkény I. Gimn. és
Szakk. aránya környezettani szempontból meghatározó, de a földrajz esetén az utóbbi években
lecsökkent. Környezettanon kiegyensúlyozott adateloszlása miatt jó partner az Eötvös J. Gimn.,
illetve a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Szakk., ahonnan csak az elmúlt négy évben, de
jelentős számban jelentek meg felvételizők.
A felvetteknek a környezettan esetében 70 %-a, földrajz és földtudomány esetében 60 %a az SZTE 90 km-es körzetéből érkezett (8. ábra). Ebből a körzetből a földrajz és a földtudomány
számára a jelenlévő iskolákból csak 38, környezettanon csak 21 db ad évente minimum 1
hallgatót. A közelebbi intézmények közül földrajz és földtudomány esetében az iskolák 2/3-a,
környezettannál a 3/4-e csak időnként, 1-2 hallgatóval gazdagítja az SZTE-t.
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8. ábra Középiskolák térbeli eloszlása a három vizsgált szak esetében a felvett hallgatók
átlaga alapján (2006–2013)
Az SZTE vonzáskörzet meghatározásánál a diákok 80 %-át adó (minimum 0,5 fő/év-es
mutatóval bíró) iskolák átlagos távolsága alapján ez 80 km. Ezen iskolákból a döntő többség a
Dél-Alföldi régióból érkezik, amelynek egyik fele Csongrád megyéből, a másik fele BácsKiskun és Békés megyékből jön. Az adott mutató (minimum 0,5 fő/év) szerint csak 7,5 % jön
az Észak-Alföldi régióból, ahonnan kiemelhető a szolnoki Tiszaparti Gimn., a mezőtúri Teleki
B. Gimn., valamint egyéb szolnoki gimnáziumok, Karcag, Jászberény, Tiszaföldvár,
Törökszentmiklós gimnáziumai. Ennél is kevesebb, 5,5 % jön a Közép-Magyarország-i
régióból; Kossuth L. Gimn. (Cegléd), Damjanich J. Gimn. (Nagykáta), Arany J. Ref. Gimn.
(Nagykőrös). A Közép- és Dél-Dunántúli régiók együtt sem érik el az 5 %-ot, ahol két
intézmény emelhető ki; a bonyhádi Petőfi S. Gimn. és a szekszárdi I. Béla Gimn.
A több hallgatót biztosító középiskolák súlyozása alapján (pl. legalább 2 fő/év-es
mutatóval bíró intézmények) a vonzáskörzet már csak 50 km.
A 8. ábránál említett 90 km-es övezeten kívül a földrajz és földtudomány szak
szempontjából 9 db középiskola ad évente átlagosan legalább 1 hallgatót. A távolabbi
középiskolák 95 %-a csak időnként és csak 1-2 hallgatóval gazdagítja az SZTE-t.
A felvett hallgatók száma, az SZTE-től mért távolság, és a minőség együttes
ábrázolásának problémáját súlyozással oldottuk meg (9. ábra). Első szempontként fontosak a
sok érdeklődőt adó középiskolák, ahol érdemes megtartani az egyetemünkről kialakult kedvező
képet. Második szempontunk, hogy távolsággal jelentősen nő az iskola fontossága; minél
messzebbről választják Szegedet, annál fontosabbak lehetnek. Harmadik szempont az egyetemi
oktatás érdeke, vagyis minél több hallgató jöjjön a TOP listára kerülő középiskolákból. A három
szempont szerint kiválasztott nagyon jelentős és legjelentősebb intézményekben meg kell tartani
az SZTE szakokra vonatkozó érdeklődést, míg ha szeretnénk biztosítani a hátteret, akkor
jelenlétünket a „közepesen jelentős intézmények”-ben kell tovább erősíteni.
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9. ábra Középiskolák jelentőségének értékelése súlyozás alapján
Ugyanilyen fontos azoknak a helyeknek az ismerete, ahol a települési és intézményi
mutatók alapján a továbbtanulási helyszínek közül az SZTE eddigi gyengébb jelenlétét meg
lehetne és érdemes megerősíteni (10. ábra). Tájékoztatással, információkkal több érdeklődő is
ide, a vizsgált szakokra irányítható. Az iskolák részaránya potenciálisan javítható például a
Szegedhez közelebbi, de alacsonyabb súlyértékű, vagy az éppen a nagyobb távolság
ismeretében magasabb értékű intézmények (gimnáziumok és TOP iskolák) esetében. Mindkét
szempontból azokat az intézményeket emeltük ki, amelyek a vizsgálati időtartamban
értékelhető számban már adtak hallgatót az SZTE-nek. Távolság alapján kérdéses a
hallgatóhiány Ásotthalom (középiskola), Battonya (gimnázium), Jánoshalma (gimnázium),
Kistelek (gimnázium), Martfű (gimnázium), Pusztamérges (gimnázium), Szabadszállás
(középiskola), Tiszaföldvár (gimnázium), Tótkomlós (gimnázium) egy-egy intézetében.
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10. ábra Középiskolák, települések, ahol célszerű növelni az eddigi alacsonyabb érdeklődést
az SZTE földrajz, földtudomány, környezettan szakok iránt
Előfordul, hogy közeli középiskolákból is kevés hallgató kerül az SZTE-re; a szegedi
Kossuth Zs. Gimn. és Egészségügyi Szakk., a hódmezővásárhelyi Németh L. Gimn., a TOP
listán is szerepelő kecskeméti Bányai J. Gimn., az orosházi Székács J. Evangélikus Gimn.
Az 50-100 km-es övezetben az utóbbi évek javuló részaránya alapján tovább javítható a
tiszakécskei Móricz Zs. Gimn., a Hunyadi J. Középisk. Mezőkovácsházán, a Petőfi S. Gimn.
Mezőberényben, valamint földrajz és földtudomány szempontból a nagykőrösi Arany J. Ref.
Gimn. A körülbelül 100 km-re lévő dévaványai, túrkevei gimnáziumokból és a közelebbi
kétegyházai, eleki szakközépiskolákból senki sem jelentkezett a vizsgált szakokra.
A 100-150 km közötti jászberényi Lehel Vezér Gimn-ból, szekszárdi I. Béla Gimn-ból, a
paksi Energetikai Szakk-ból (szerepelnek a TOP listán), a nagykátai Damjanich Gimn-ból, a
törökszentmiklósi Bercsényi M. Gimn-ból pár éve jobb részarányban jöttek a hallgatók. Az
utóbbi évek alapján tovább javítható Dunaújváros és a sarkadi Ady E.-Bay Z. Gimn. szerepe.
A 150 km-nél távolabbi övezetben javítható részarányt remélhetünk egy-két budapesti
gimnáziumtól, Gödöllőről, az Oroszlány, Tata, Tatabánya térségből, Vácról két intézményből
is, valamint Pápáról és akár Miskolcról is. A helyi egyetem ellenére a debreceni Medgyessy F.
Gimn. is felkerülhet erre a listára.
3. ÖSSZEGZÉS
A Bologna képzés 2006-os általános indítása óta a felsőoktatási szerkezet jelentősen
megváltozott Magyarországon. Minden intézmény szeretné, hogy az érdeklődő őt részesítené
előnyben, de a felvételiző is szeretné megtalálni a számára megfelelő szakot. Az egyetemi
felvételekhez kötődő marketingtevékenység támogatásához szükségünk van tér- és időbeli
elemzésekre, amelynek a leghatékonyabb módszertanát a térinformatika kínálja.
A felvételt nyert földrajz és környezettan szakos hallgatók 1/4-e, 1/5-e jelenleg az SZTEen tanul Magyarországon. A tanulmány az elmúlt 8 évben felvett 2350 fő alapján meghatározta
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az SZTE alap, nappali képzés földrajz, földtudomány, környezettan szakok szempontjából
jelenleg eredményes és a potenciálisan eredményes intézményeket, illetve támpontot adott a
beiskolázásra vonatkozó tervezésnek.
A szakok életében 8 város játszik kiemelkedő szerepet, ahonnan a hallgatók jellemzően
legalább 50 %-a érkezik. A diákok 80 %-a olyan városból jön, ahonnan évente több fő is érkezik
Szegedre.
A 452 különböző iskolából 36 olyan középiskola van, ahonnan átlagosan minimum 2 fő
érkezik évente. A százalékos megoszlást illetően a növekvő hallgatói létszámot mutató
intézmény mellett több, jó részarányt mutató középiskolára is támaszkodhat az egyetem. A
diákok 80 %-át adó iskolák átlagos távolsága alapján az SZTE vonzáskörzete 80 km.
A felvett hallgatók száma, az SZTE-től mért távolság, és a középiskolai minőség együttes
ábrázolásának problémáját súlyozással oldottuk meg. A három szempont szerint kiválasztott
nagyon jelentős és legjelentősebb intézményekben meg kell tartani az SZTE szakokra
vonatkozó érdeklődést, míg ha szeretnénk biztosítani a hátteret, akkor jelenlétünket a
„közepesen jelentős intézmények”-ben kell tovább erősíteni. Fontos azoknak a helyeknek az
ismerete is, ahol a mutatók alapján a továbbtanulási helyszínek közül az SZTE eddigi gyengébb
jelenlétét érdemes megerősíteni.
A vizsgálatok hosszútávon támogatást adnak a munkaerőpiaci elvárások növekedéséhez,
ami egyébként indokolt alapképzési átalakítást is igényelhet. A képzési rendszerben meg kell
találni az egyes intézmények szerepét, jövőjét (Mezősi et al. 2001).
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Kovács Károly Zoltán93- Dobos Endre - Gál Szabó Lajos
AZ ÚJ, HAZAI DIAGNOSZTIKAI SZEMPONTÚ TALAJOSZTÁLYOZÁS
ALKALMAZHATÓSÁGA A TERMŐHELY-ÉRTÉKELÉSBEN

BEVEZETÉS
Ebben a cikkben a diagnosztikai talajosztályozás hazai bevezetésének fontosságáról
kívánunk szólni, s előnyeiről a termőhely-értékelésben, egy jelenleg futó környezeti potenciál
felmérés eddigi tapasztalatai alapján.
A XX. század eseményeit követően mostanra a falvak elvesztették önellátó
képességüket, és a korábbi nehézipar dolgozói pedig a földdel kapcsolatos ismereteiket. Mégis
komoly tendencia, hogy családok, vagy önkormányzatok a rendelkezésükre álló kisebbnagyobb területeken gazdálkodni kezdenek, de még így is óriási területek állnak parlagon,
használat nélkül, ami keresi helyét a magyar gazdaságban.
Magyarország területének 16 %-a (14500 km2) domb- és hegyvidéki terület (tengerszint
feletti magasság alapján), ez Borsod Abaúj Zemplén megye területének 40 százaléka. A megye
területének 30 %-a 12%-osnál erősebb lejtésű. Ezeken a területeken nagy táblás mezőgazdasági
művelés nem alkalmazható, megfelelő termőhely-értékelő módszer nincs még rá kidolgozva, s
nem állnak rendelkezésünkre pontos és elég részletes adatok sem.
Ezt a hiányt kitöltendő kezdtük meg kutatásainkat, hogy miként lehetne a talajtérképesgenetikus földértékelést ilyen domborzatilag, földtanilag és talajtanilag is nagyon változatos
területekre átdolgozni.
VIZSGÁLATI ANYAG ÉS MÓDSZER
A választott mintaterület a Borsod Abaúj Zemplén megyei Berente közigazgatási
területe különösen szélsőséges példája a talajképződést befolyásoló tényezők sokféleségének.
A község a Bükkhát északkeleti peremén fekszik, egyik fele már a Sajó-völgyében. Mi
vizsgálatainkat és a térképezést a dombvidéki területen végezzük. A tengerszint feletti
magasság 150 és 300 méter között változik. A nagyon tagolt domborzat kialakításában a Bükk
kiemelkedésével járó tektonikai mozgások a meghatározók. Ennek során a völgyek széles
torkolati szakasza lesüllyedt, a köztük lévő tábladarabkák kiemelkedtek néhol ki is billentek, s
emiatt jött létre az aszimmetrikus völgykeresztmetszet, ahol a lankásan ereszkedő délkeleti
lejtővel szemben az északkeleti perem rövid, meredek lejtőt képez.
Természetesen a tektonikus mozgások mellett ugyanolyan fontos a völgyek
kiszélesítésében, a felszín tagolásában a területen lefutó számos, többnyire időszakos patak
munkája is. A tábladarabokba mélyen hátravágódó eróziós völgyek peremén deráziós fülkék,
deráziós völgyek, eróziós árkok vagy eróziós-deráziós völgyek vágódtak be. A völgyek között
gerincek, nyergek, kúpok jelzik az egykori felszín eredeti magasságát. A felszínformák közt
jelentősek a tömegmozgásos jelenségek során kialakult csuszamlások, suvadások, mivel a
területet többnyire miocén laza üledékek építik fel.
Ebben az üledéksorban a szélsőségesen karbonátos mészmárgától az erősen kilúgzott
agyagig, 20 cm-es osztreától a folyami és abráziós kavicson, durva és finom homokon, iszapon,
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löszön keresztül a finom agyagig, 0,5-1 hektáronként megjelenik egy újabb talajképző kőzet,
mely szélsőségesen befolyásolja a térképezendő, művelendő talaj fizikai vagy kémiai
tulajdonságait. A község területét a 100 000-es földtani térkép (MÁFI, 2005) 3 poligonnal fedi
le, ezek közül a vizsgált területen előforduló két legfontosabb a Salgótarjáni Barnakőszén
Formáció, mely Ottnangi-kárpáti korú mocsári, csökkentsósvízi, tengeri homok-, aleurit-,
agyag-, és barnakőszénrétegek összlete, minek alján szárazföldi-édesvízi áthalmozott riolittufa,
tufás agyag található, mely alsó miocén riolittufa és -tufit áthalmozásából keletkezett. Illetve a
Sajóvölgyi Formáció, amely Badeni-pannóniai korú uralkodóan szárazföldi és édesvízi
üledékek váltakozásából áll.
A tagolt felszín meghatározza a település illetve a művelt vagy művelni kívánt kültelki
területek struktúráját, birtok- és művelési viszonyait is. A vizsgált terület egyharmada erdő
művelésű, 10-20 hektáros birtokokkal az északi és északkeleti kitettségű lejtőkön. Az erdők
területe és földrajzi helyzete nem igazán változott az elmúlt 300 évben. A másik harmad a rét
és legelő művelésű területek, többnyire 2-5 hektáros parcellákon. Ezek területe változott az
elmúlt évszázadok során, mára beletartoznak a felhagyott szántók, szőlők, gyümölcsösök is
(30-50 %). A maradék harmad osztozik a belterület, zártkert, szőlő és gyümölcsös illetve
néhány százaléknyi szántó művelésű területén. Ezek 0,3-1,5 hektár átlagos területű parcellák.
Ha a település minden rendelkezésére álló mezőgazdasági erőforrás optimális
kihasználására törekszik, szüksége van egy nagy felbontású adatbázisra, mely alapján a
területén belül megszervezi művelési ágakat, azok egymásmellettiségét illetve a lehető
legmagasabb szintű feldolgozottságot biztosító helyi ipari és közlekedési infrastruktúrát. Ennek
egy település szintjén nincs igazán gazdasági jelentősége, bár az önfenntartás megszervezésére
lehetőséget biztosít. Ellenben, ha hasonló illetve egymást kiegészítő adottságú, a helyi
viszonyaikkal tisztában lévő települések szervezik a termelést, komoly gazdasági régiók
alakíthatók ki.
Ilyen részletességű adatbázis digitális talajtérképezési technikákkal elkészíthető. A
folyamatban lévő térképezés végeredménye egy 30 méteres pixelméretű raszteres térképi
adatbázis lesz. A munka során a talajdiagnosztikákat térképezzük, terepi adatok,
domborzatmodell, és távérzékelés segítségével.
A térképezés első lépéseként katénákat ástunk, típusos szelvényeket kerestünk, mely
egy-egy, többnyire a laza, üledékes talajképző kőzet által meghatározott genetikai környezet
leírására szolgálhat. A feltárt szelvényeket leírtuk, osztályoztuk a hazai genetikai osztályozás,
a FAO talajleíró világ referenciabázisa (WRB) és az új magyar diagnosztikai osztályozás eddig
megjelent vitaanyaga alapján. A genetikai szintenként vett minták laboratóriumi eredményei
alapján pedig szelvényeket értékeltük a talajtérképes-genetikus („100 pontos”) értékelési
rendszer alapján.

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK
Az összeálló adatbázis értékelése során arra a következtetésre jutottunk, hogy a „100
pontos” talajértékszám (TÉSZ) nem helytálló a vizsgált területen. Először is, ha egy helyi szintű
értékelést kívánunk végrehajtani, a fentebb leírt természetföldrajzi viszonyok között kialakult
talajokat nem viszonyíthatjuk az országos szinten legjobb (mely a világon is élvonalban
található) termőképességű talajhoz. Az értékelni kívánt területről, tényszerű adatok alapján el
kell dönteni, milyen művelési ágak és növények alkalmazása a legjobb. Ezt követően, ezen
kereteken belül kell meghatározni a rangúságot s a minőségi osztályokat kialakítani.
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Szelvény neve

B006

EOV_x/y

770734/321163

Hazai Diag.

AVTL06

APGY05

AVSZ04

769107/322365

769011/322416

Humuszos RÉTI TALAJ savanyú,
vaskiválásos, lejtőhordaékos

Lejtőhordalékos Mélyben glejes
Gyengen karbonátos
HORDALÉKTALAJ telített

Lejtőhordalékos Mélyben
pangóvizes HORDALÉKTALAJ
Savanyú

WRB

Gleyic PHAEOZEM Loamic,
Endoclayic, Colluvic, Pachic

Endogleyic REGOSOL Colluvic
Eutric Calcaric

Endostagnic PHAEOZEM Arenic
Colluvic Pachic

Hazai Gen.

Nem karbonátos Réti Talaj

Erdőtalaj eredetű Lejtőhordalék
Talaj
70

768925/322384
Humuszos
AGYAGBEMOSÓDÁSOS
TALAJ Felszínen karbonátos
Lejtőhordalékos Többrétegű
Abruptic Epicaclcaric LUVISOL
Epiloamic Endoarenic Colluvic
Epieutric Endodistric
Karbonátos Csernozjom Barna
Erdőtalaj
90

Alap TÉSZ

75

Deluviális és alluviális vegyes
üledék
60

Alapkőzet/mód.

Réteges üledék/-4

-

-

Homok/-15

Fizikai
fél./mód.
Hum. r.
v.(cm)/mód.
Humusztart./m
ód.
T.savany.(Y1)/
mód.
Visszamesz. /
Karbonátt.
Elosz.
Eltemetett
t.r./mód.
Talajvíz
mély./mód.
Kő-kavics
Term.rét.
vast./mód.
Mód. TÉSZ
Lejtőkat.
Kitettség
Domb.Korr.TH
ÉSZ

Iszapos Agyagos Vályog/-3

Homokos Vályog/-2

Homokos Agyagos Vályog/-2

Homokos Vályog/-2

80+/0

100+/0

70+/0

40/-6

3.49/-6

1.45/-10

0.72/-10

0.21/-15

17.25/-4

2.5/0

7/0

2.5/0

-

Felszíntől/0

nincs/-5

Felszíntől/0

20/0

-

-

-

10/-12

100-250/0

>250/-4

-

-

-

-

-

100+/*1

100+/*1

100+/*1

110+/*1

46
0-5%
K

48
0-5%
K

49
5-12%
É

49
12-17%
É

46

48

46

44

1.táblázat, A talajtérképes-genetikus termőhelyértékelés szempontjai alapján legjobb
pontozást kapott szelvények a vizsgált területen
Miként a táblázatból kitűnik a terület legjobb talajai a völgyek alján felhalmozódott
lejtőhordalékok (a B006 jelű szelvény is egy lejtőhordalék talaj, de a helyzetéből adódóan a
reduktív viszonyok már 10 cm-től jól átható nyomot hagytak, mindenképp réti talajként
osztályozható), illetve az AVSZ04 jelű, sajátos genetikájú szelvény, melyről később szót
ejtünk. A mély humuszos szint és a felsőbb szintek szénsavas mész tartalma a legmagasabb
pontszámot elért szelvények jellemzői. Ezek mindenképpen a víz- és tápanyag-gazdálkodást
meghatározó tényezők legfontosabbjai, ám ez a megközelítés szántóföldi művelés esetén
helytálló, például szőlőművelésre alkalmas területek értékelésénél sokkal kevésbé fontos
tényezők.
Másik fontos hiányosság, mely a „100 pontos” dombvidéki alkalmazhatóságát
korlátozza, hogy az értékelés szempontjaként figyelembe veszi a talajvízszint mélységét.
Dombvidéki területeken a vízhatás a szelvényeken belül nem igazán a talajvíz, hanem a laterális
hozzáfolyás következménye. Az AVTL06 és APGY05 szelvények hazai diagnosztikai
osztályba sorolása során megkapták a „mélyben gelejes” és „mélyben pangóvizes” altípus
tulajdonságokat, melyekkel mindkét esetben a völgytalpi elhelyezkedés okozta hosszabb idejű
vízhatás jeleit írtuk le.
Az AVSZ04 jelű szelvény összetett genetikájú. A kilúgzott homok talajképző kőzettel
rendelkező, erózió által csonkolt agyagbemosódásos barna erdőtalaj, melyre a magasabb
térszínekről hordódott felső humuszos és karbonátos A szintje. A környezetéből kiugróan
magas talajérték-számot csernozjom barna erdőtalaj szelvény-megjelenése adta, még ha nem is
fér bele a talajtérképes-genetikus értékelés csernozjom barna erdőtalaj koncepciójába.
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A táblázatból kiolvasható még egy fontos dolog. A talajérétkszám domborzati
korrekciójával kapott termőhelyi értékszám kitűnően érzékelteti a szelvény földrajzi
elhelyezkedése okozta termőhelyi hátrányokat. A 12-17%-os lejtőkategóriájú, északi kitettségű
termőhely 10%-os levonást jelent az AVSZ04 jelű szelvény esetében. Pontosításként a
módosító tényezők közé kívánjuk tenni az abszolút vagy relatív tengerszint feletti magasságot,
mely egyrészt utalna a csapadékvíz lejtőirányú hozzáfolyására, mely vagy káros és túlzott
vízhatást eredményezhet, vagy meghosszabbított idejű vízellátást. Illetve szintén fontos
domborzati jellemző a fagyzugos területek kiszűrésére is.
VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE, MEGVITATÁSA,
KÖVETKEZTETÉSEK
A cikkben felsorolt példák még kevesek végső következtetések levonására, de sejteti,
hogy ha dombvidéki, szántóföldi művelésre kevéssé alkalmas területek talajainak értékeléséhez
kívánunk kezdeni, akkor a genetikus szemlélet és az ez alapján kidolgozott módszerek nem
lesznek megfelelőek.
A domborzat és a földtani adottságok változatossága a terület talajainak változatosságát
okozza és ezekből eredően a művelés sokszínű és a birtokviszonyokat apró parcellák jellemzik.
Ilyen területeken a termelés és fejlesztés ésszerű megszervezéséhez nagy felbontású térképi
adatokra van szükség. Digitális talajtérképezési technikákkal a talajban megjelenő
diagnosztikai szintekre és jellemzőkre, ilyen adatok elkészíthetők. Ezen rétegek egymásra
helyezésével nem csak a talajtípusok térképezhetők, de lehatárolható bármilyen művelési ág
igényei szerint a legmegfelelőbb terület. Ezzel gazdasági, vagy politikai okokból változó
termelési szükségletekre is a lehető legjobban reagálhat a település vagy régió.
Nagy nehézség mindennek a validálása. Mintaterületünkön sok parlag kerül majd
besorolásra, mely területeknek jó esetben ismerjük a felhagyás előtti művelését, de nem állnak
rendelkezésünkre termés-adatsorok, s a talajművelés részleteit sem ismerjük. Mindezen
probléma áthidalására jelenleg a lehető legpontosabb digitális térképek elkészítésén
fáradozunk, melyeken már lefuttathatók algoritmusok a kiválasztott művelési ág igényei
szerint.
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Kozma Gábor94
A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK SZEREPE A VÁROSOK MEGÚJÍTÁSÁBAN: A
DEBRECENI NAGYERDEI STADION PÉLDÁJA

BEVEZETÉS
A sport elmúlt évtizedekben megfigyelhető növekvő népszerűsége (European
Commission 2007) következtében a kutatók is egyre nagyobb figyelmet szenteltek a sport és a
városfejlesztés közötti kapcsolat vizsgálatára. Ennek keretében a kutatások egyik fő területét
jelentették azon vizsgálatok, amelyek a sportlétesítmények városfejlesztő hatását elemezték. Az
eredmények alapján a létesítmények – elhelyezkedésüktől függően – alapvetőn kétfajta módon
fejthetnek ki komolyabb városfejlesztő hatást (Liao és Pitts 2006). Egyrészt a város-perem
felépített létesítmények előidézik az érintett terület fejlődését, valamint újabb funkciókat is
vonzhatnak az adott városrészbe. Másrészt a városok belső területeinaz városi megújulás
(urbanregeneration) keretében létrehozott stadionok és sportcsarnokokfontos szerepet
játszhatnak az adott területek élettel történő megtöltésében. Az előbbi elhelyezkedés volt
jellemző Amerikai Egyesült Államokban az 1960-as évek közepe és az 1980-as évek közepe
között (1. táblázat), és ugyanez figyelhető meg az európai országok esetében az 1990-es
évtizedben is (2. táblázat), míg az előbbi országban az 1980-as évek közepe óta – szinkronban
a korábban leírtakkal – egyre fontosabb szerepet játszott a belvárosi fekvés.
1. táblázat A négy legnépszerűbb észak-amerikai sportágban (NBA, NHL, MLB, NFL) szereplő
csapatok pályái elhelyezkedésének változása 1965 és 1997 között (zárójelben a %-os
megoszlás)
1965
1985
1997
Városközponti (CBD)
24 (42,1)
38 (38,8)
58 (51,3)
Városon belüli
28 (49,1)
31 (31,6)
26 (23,0)
Elővárosi
5 (8,8)
29 (29,6)
29 (25,7)
Összesen
57 (100,0)
98 (100,0)
113 (100,0)
Forrás: Newsome ésComer 2000 alapján saját szerkesztés
2. táblázat Az Európában 1990 és 2011 között új helyen épült 30.000 főnél nagyobb
befogadóképességű stadionok területi elhelyezkedése (a táblázat nem tartalmazza a régi
lebontott létesítmény helyén épült új objektumokat)
városközponti
városon belüli
elővárosi
Németország
0
2
5
Nagy-Britannia
1
6
1
Spanyolország
0
1
3
Olaszország
0
1
2
Portugália
0
0
3
egyéb országok
1
1
6
összesen
2
11
20
Forrás: www.fussballtempel.net/uefa/listeuefa.html és az egyes stadionok honlapja alapján
saját szerkesztés
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A nagy-britanniai tapasztalatokra támaszkodva Davies (2011) a sporttal kapcsolatos
városi megújulásnak három típusát különböztette meg. A sport ésmegújulás (sport and
regeneration) esetében alapvetően kisebb léptékű beruházásokra kerül sor, amelyek egy adott
terület fejlesztése során csak később merülnek fel, és mint kiegészítő elem valósulnak meg. A
sport megújulás (sportsregeneration) keretében lezajló fejlesztések már kezdetektől fogva
beépülnek az adott területtel kapcsolatos elképzelésekbe, és azoknak szerves, gyakran egyik
legfontosabb elemét jelentik (pl. az 2002-es Közösségi Játékokhoz kapcsolódva KeletManchester megújítása). A harmadik típust a sport által vezérelt megújulás (sportledregeneration) alkotja, amely esetben a beruházások az adott terület megújításának kulcselemét, katalizátorát jelentik, egyediek és gyakran szimbolikus jelentőségűek (pl. a Wembley
stadion felújítása).
A fentiek szellemében a tanulmány arra tesz kísérletet, hogy egy konkrét beruházás, a
Debrecenben található Nagyerdei Stadion megújulása esetében elemezze, hogyan járult hozzá
az adott projekt az érintett városrész (Nagyerdei park) megújulásához, valamint besorolja azt a
fenti említett kategóriák egyikébe. A tanulmány alapvetően három részre osztható. Az első rész
az adott városrész történelmével foglalkozik, a második a fejlesztés szükségességét tárja fel,
míg a harmadik rész az adott projektet és annak városfejlesztő hatását mutatja be.
A VÁROSRÉSZ TÖRTÉNELME
A Nagyerdei park Debrecen városközpontjától északra helyezkedik el (1. ábra), és a
Nagyerdei körút határolja. A terület hasznosítása a XIX. század első felében kezdődött, amikor
1826-ban felépült a Régi Vígadó, amely hosszú ideig a helyi lakosság egyik kedvenc
szórakozóhelyének számított. A városrész hasznosítása a XX. század első két évtizedében vett
nagyobb lendületet, amelyben fontos szerepet játszott az 1910-ben átadott, a városrészt a
városközponttal összekötő villamos-vonal. Ebben az időszakban létesült a strandfürdő, a
víztorony, a város első labdarúgópályája, valamint a terület keleti részén több lőteret is
kialakítottak. A fejlesztéseket azonban csak egyedi jellegűnek lehetett tekinteni, azok nem
alkottak egy összefüggő rendszert.

1. ábra: A Nagyerdei park Debrecenen belüli fekvése
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Az 1920-as végén ugyanakkor egyre inkább szükségessé vált egy összefüggő, koherens
terv kidolgozása, amelyet 1930-ban a város akkori főmérnöke, Borsos József valósított meg.
Az általa elkészített rendezési terv a Nagyerdei park legfontosabb funkciójának a
kikapcsolódás-szórakozást tekintette, és ebben fontos szerepet töltött be a sport is. Ezt jól
tükrözte az a tény is, hogy a különböző dokumentumokban gyakran lehetett találkozni a
sportpark és sportváros kifejezésekkel(pl. MTI 1932,Sajó 1934).
A beruházás zászlóshajó-projektjének az 1934 nyarán átadott Nagyerdei Stadiont(2. ábra)
lehetett tekinteni, amely több szempontból is különlegesnek/újszerűnek számított. Egyrészt
szemben az abban az időszakban Magyarországon elsősorban fából épített létesítményekkel, itt
a nézőtér döntő mértékben földsáncokon elhelyezett betonelemekből, a főtribün pedig
vasszerkezet és tégla kombinációjával épült, és ennek következtében a város vezetősége
gyakran hangoztatta, hogy ez tekinthető az ország első igazi stadionjának. Másrészt az
objektum befogadóképessége (kb. 15.000-20.000 fő) Debrecen akkori lakosságszámához (1930
–116.013 fő) viszonyítva igen magas volt, ami arra utalt, hogy nézőközönségként számítottak
a környező települések lakosságára, illetve a vendégcsapatokat elkísérő szurkolókra is (A
Debrecen című újság szerint 1932 tavaszán a miskolci Attila vendégszereplésére 1500-an
érkeztek Miskolcról, a Ferencvárost pedig a – vélhetően erősen túlzó – becslések szerint 5000en kísérték el Budapestről - Szegedi 2014). Harmadrészt a pálya talaja az akkor használatos
vörös salak helyett természetes fű volt, amely magasabb színvonalú játékot tett lehetővé.

2. ábra: A NagyerdeiStadionaz 1930-as években
A stadion-építéshez szorosan kapcsolódott a tőle délre elhelyezkedő Csónakázó tó
kialakítása (a tó területéről kitermelt földből építették a stadion földsáncait), amelyet a téli
időszakban korcsolyapályaként használtak (3. ábra). A Nagyerdő sportváros jellegéhez tartozott
a strandfürdő területén felépült 33 méteres fedett uszoda (4. ábra) (az objektum sikerét jelzi,
hogy a város vezetősége 1934-ben már egy nyitott versenyuszoda felépítését tervezte, ez
azonban nem valósult meg), valamint a stadiontól északra kialakított szánkó-, sí- és
teniszpályák (ezek a második világháború alatt megsemmisültek).
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A második világháború utáni időszakban a Nagyerdő vonatkozásában kezdetben az
idegenforgalommal-szórakozással kapcsolatos beruházások domináltak (5. ábra). Ennek
szellemében az 1960/70-es években fejlesztették a strand adottságait, valamint több új szálloda
és étterem (pl. Új Vígadó), illetve kikapcsolódást biztosító létesítmény (pl. Szabadtéri Színpad,
Vidámpark, Állatkert, gyógyfürdő) épült. A sporttal kapcsolatos fejlesztések az 1970-es évek
II. felében kezdődtek, és a terület keleti részére koncentrálódtak, ahol három debreceni
nagyvállalat összefogásával egy új sporttelep kialakítására (pl. műjégpálya, atlétikai pálya,
fedett sportcsarnok, labdarúgó-stadion, sport hotel) került sor.

3. ábra: A Debreceni Csónakázó-tó korabeli fényképen

4. ábra: A Nagyerdei fürdő 1930-as években átadottfedett uszodája
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5. ábra: Az 1960/70-es évtizedben megvalósult fejlesztések helyszínei
A Nagyerdei Stadion – mint sportlétesítmény – ugyanakkor fokozatosan veszített
jelentőségéből. A külső pályát használó salakmotor-versenyek az 1970-es évek elején egy
másik pályára települtek át, az 1980-as évek második felétől pedig a helyi labdarúgócsapatok
egyre inkább a város egyéb pályáin játszották mérkőzéseiket. Ez utóbbi folyamat mögött két
tény állt. Egyrészt a szükséges fejlesztések elmaradása miatt a létesítmény egyre kevésbé felelt
meg a szurkolók igényeinek, másrészt a nézőtér és a pálya közötti nagy távolság következtében
egyes helyekről igen nehezen lehetett követni az eseményeket, és nehéz volt jó hangulatot
teremteni.
A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGESSÉGE
A szocialista korszak bukása utáni időszakban – elsősorban a 2000-es évektől –
ugyanakkor egyre több probléma jelentkezett a Nagyerdei park vonatkozásában. A korábban
felépített létesítmények egy része (pl. Szabadtéri Színpad, Új Vígadó, Csónakázótó,
műjégpálya) – a felújítások elmaradása miatt – egyre rosszabb állapotba került, és mindinkább
a város szégyenfoltjának számított (6., 7. és 8. ábra). A változtatás szükségességét a helyi
önkormányzat is felismerte, és az 1990-es évek közepén a városrészre elkészített rendezési terv
igen ambiciózus elképzeléseket fogalmazott meg (Archi-Comp 2006), és többek között
tartalmazta fedett uszoda megépítését, a labdarúgópálya fejlesztését (sajtópáholy, új lelátók),
egy új wellness hotel megépítését, az atlétikai pálya teljes felújítását, a műjégpálya lefedését és
a Nagyerdei Stadion teljes átépítését (9. ábra).
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6. ábra: A Nagyerdei Stadion a 2000-es évek elején

7. ábra: A Szabadtéri Színpad a 2000-es években

8. ábra: A Csónakázó tó a 2000-es évtizedben
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9. ábra: A Nagyerdei park 1990-es évek közepén kidolgozott fejlesztési programja
A megvalósításhoz szükséges anyagi erőforrások ugyanakkor csak korlátozottan álltak
rendelkezésre, és ennek következtében a megfogalmazott célokból hosszú ideig csak igen kevés
valósult meg: 1998-ban adták át a gyógyfürdő mellett elhelyezkedő AquaticumTermál és
Wellness Hotelt, valamint 2003-ban az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőt.
Az 1998 és 2002 között Magyarországot irányító Orbán kormány támogatásával igen
nagyvolumenű stadion-rekonstrukciós program indult. Ennek keretében ugyanakkor nem került
sor debreceni létesítmény felújítására, amelynek hátterében az állt, hogy ebben az időszakban
Magyarország több alkalommal is pályázott a labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésére
(2004, 2008, 2012), és sikeres kandidálás esetében a városban teljesen új stadion épült volna.
A pályázatok azonban nem voltak sikeresek, ráadásul 2002 és 2010 között a várost ellenzéki
képviselő irányította, és ezek a tény sem támogatták a stadionnal kapcsolatos beruházásokat.
A fejlesztések elmaradása a 2000-es évtized II. felére vált igen súlyossá, amikor város
labdarúgó csapata hat alkalommal is megnyerte a magyar bajnokságot, két alkalommal is
bejutott az európai kupák csoportkörébe (2009 – Bajnokok Ligája, 2010 Európa Liga), a
megfelelő feltételek hiánya miatt azonban mérkőzéseit nem tudta Debrecenben játszani, és ez
a tény a város idegenforgalmában is jelentős bevétel-kiesést okozott.
A NAGYERDEI PARK TERÜLETÉN MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK
A külső körülmények változása
A 2010-es országgyűlési választások után a külső feltételek a város szempontjából
kedvezően alakultak: a hatalomra került Orbán-kormány kezdettől fogva fontosnak tartotta a
sportlétesítmények fejlesztését, amelyen belül kiemelt figyelmet fordított Debrecenre, és
leszögezte, hogy az építkezés állami beruházásként valósul meg. A stadion városon belüli
elhelyezkedését tekintve két lehetőség merült fel, a város déli részén fekvő repülőtér környéke
(itt teljesen új létesítmény épült volna fel), illetve a Nagyerdő, amely az 1934-ben épült stadion
rekonstrukcióját jelentette. A repülőtér melletti helyszínt támogatta, hogy szintén ide tervezték
a város új kiállítás- és vásárközpontját (az objektum azóta sem épült meg), és a két létesítmény
számára elegendő lett volna egy közös parkoló kialakítása. A város vezetősége ugyanakkor –
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tanulmányozva a nyugat-európai példákat – a Nagyerdőt választotta, amely döntés mögött a
történelmi hagyományok és a kiváló közösségi közlekedési kapcsolatok mellett az is szerepet
játszott, hogy a beruházást az egész városrész megújítása zászlóshajó-projektjének tekintették.
A külső körülmények szempontjából a másik kedvező körülménynek az tekinthető, hogy
a 2000-es évtized második felében egyre nagyobb összegben álltak rendelkezésre az Európai
Uniótól érkező támogatások, amelyeket többek között turisztikai/városrész-megújító célokra is
fel lehetett használni.
A stadion megújítása
A korábban leírtak szellemében a város vezetősége a létesítmény rekonstrukciója során
arra törekedett, hogy – Magyarországon elsőként – ú.n. negyedik generációs stadiont hozzanak
létre, amely túlmutat magán a stadion funkción, és környezetében olyan közösségi terekethoz
létre, melyek a hétköznapok során élményeket és programokat biztosítanak a nagyközönségnek
(Paramio et al. 2008). Emellett figyelembe kellett venni avárosrész természetvédelmi jellegét
(a Nagyerdei park NATURA 2000-es területnek számít),valamint törekedni kellett a
rendelkezésre álló parkolóhelyek számának a növelésére is.
A 2014 tavaszán átadott létesítmény alapvetően teljesíti az elvárásokat (10. ábra). A
stadion illeszkedik a környezetéhez, alig nyúlik túl a fák lombkoronáján (talán ezzel
magyarázható, hogy az UEFA illetékesei jelenleg Robin Hood Stadionnak nevezik), és régi
Nagyerdei Stadion emlékét idézve a nézőtér minden egyes pontjáról látható egy darab erdő. A
létesítményben több étterem és kávézó, egy 140 fős konferencia- és rendezvényterem és a helyi
labdarúgócsapat relikviáit árusító üzlet található, amelyek az év minden napján várják a
látogatókat.A stadiontól északi peremén egy koncertek és egyéb események megszervezésére
alkalmas multifunkcionális közösségi és rendezvénytér létesült, amely télen egy mobil
műjégpályának szolgál helyszínül (11. ábra).
A stadion egyik különleges elemének számít az azt övező kb. 1,1 km hosszú,a fák
lombkoronájának síkjába emelt, hullámzó járda (12. ábra), amely a futballmérkőzések és más
rendezvények alkalmával a stadionba érkező vendégek számára kijelölt és ellenőrzött
útvonalkéntszolgál, emellett, az év jelentős részében, amikor nincs rendezvény a stadionban,
futópályaként üzemel.
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10. ábra: A Nagyerdei Stadion és környezete

11. ábra: A Stadion északi oldalán kialakított rendezvénytér

12. ábra: A stadion körül kialakított lebegő járda

A beruházás hatása a környező területekre
A létesítmény fejlesztéséhez kapcsolódva mind a Nagyerdei park középső, a stadionhoz
szorosan kapcsolódó része, mind pedig a nyugati része jelentős megújuláson megy keresztül.
A stadiontól délre, az egykori Csónakázó tó helyén egy szökőkutakból és több kisebb
medencéből, valamint azokon átívelő mini hidakból álló komplexumot alakítottak ki (10. ábra
alsó része), amelynek a legfőbb látványossága egy időszakosan működő 35 méter magas
szökőkút, és annak adottságait felhasználó ködszínház (az esti órákban a vízpermetre Debrecent
bemutató színes filmeket vetítenek – 13. ábra). A létesítmény egyrészt a stadion fogadóterének
tekinthető (innen indul a korábban már említett lebegő járda), másrészt az alatta kialakított
mélygarázs révén csökkenti a városrész parkolási gondjait. A stadion keleti és nyugati oldalán
továbbra is a parkerdő jelleg dominál, az előbbi területén erdei tanösvény és terepfutó
kalandpálya került kialakításra.

371

13. ábra: A „ködszínház”
A Nagyerdei park nyugati részén megvalósuló beruházások szintén kapcsolódnak a
stadion-fejlesztéshez. A korábbi Csónakázó tó megszűnése csökkentette a rendelkezésre álló
vízfelületet, ennek pótlására a terület középső révén elhelyezkedő Békás-tó vízfelületét
másfélszeresére növelték, és biztonságosabbá tették a vízutánpótlását (14. ábra). A tó
környezetében felújították a leromlott állapotú Szabadtéri Színpadot (15. ábra), kondiparkot,
tanösvényt, játszóteret és új sétányokat alakítottak ki (16. ábra), valamint megújították a park
növényzetét.

14. ábra: A megnövelt vízfelületű Békás tó

15. ábra: Az újjáépített Szabadtéri Színpad
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16. ábra: A Nagyerdei Park nyugati részének új sétányai
ÖSSZEGZÉS
Összességében elmondható, hogy a Nagyerdei park megújítása alapvetően sikeresnek
tekinthető, egy olyan komplexum jött létre, amely lehetőséget kínál arra, hogy mind a
debreceniek, mind pedig a távolabbról érkezők hosszabb időt töltsenek el a területen.
A Nagyerdei Stadion rekonstrukciója a városrész megújulásában igen fontos
szerepettöltött be, és ennek következtében véleményem szerint a Bevezető részben
említetthárom típus közül az utolsóba (sport által vezérelt megújulás) sorolható be. Egyrészt a
projekt katalizátor szerepet töltött be, építészetileg egy rendkívül egyedi létesítményt hozott
létre, másrészt a stadion az elmúlt időszakban az egész városrész szimbólumává vált.
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Kürti Lívia95 – Piskóti-Kovács Zsuzsa96
TERMÉSZETI VESZÉLYEK SZÁMBAVÉTELE AZ EGER-ENERGIARÉGIÓ
TERÜLETÉN97
I.BEVEZETÉS
A nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló kutatás során megvalósul Eger és
a vonzáskörzetbe tartozó 22 település esetén a megújuló energiapotenciál és fogyasztópiac
feltárása. Ennek részeként szerepet kap a természeti veszélyek számbavétele is. A tanulmány
célja a kutatási terület csuszamlásveszélyességi térképének elkészítése. A veszélyességi
térképhez a következő tényezőket vonjuk be a vizsgálatokba: lejtőszög, kitettség, tájhasználat,
talaj típusa, talaj agyagásvány tartalma, talaj fizikai félesége, termőréteg vastagsága és
csapadékmennyiség. Ezen térinformatikai layerek újraosztályozása és súlyozása történik meg a
vizsgálatok során. Végezetül kitérünk a szélsőséges éghajlati indexek elemzésére is.
II. KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA
A mintaterület elsősorban az Egri-Bükkalja kistájon található, de gazdasági és
társadalmi szempontok miatt olyan települések közigazgatási területét is vizsgáltuk, amelyek a
szomszédos kistájakon fekszenek. Elsősorban hegységelőtéri dombságként jellemezhető a táj,
126-420m közötti átlagos tengerszintfeletti magasságon fekszik.
Geológiai adottságait tekintve nagyon változatos képet fest. Oligocén slír és homok
mellett megtalálható az alsó miocén riolittufa (kaptárkövekkel), amelyet a táj délnyugati részén
pliocén agyagos, homokos, márgás üledékek fedtek be. A hegylábfelszíneken pedig
megtalálhatóak pleisztocén lejtőüledékek is, löszszerű képződményekkel.
Vízfolyásai elsősorban a Tisza vízgyűjtőjéhez tartoznak, és futásuk jellegzetesen északdéli. Vízhozamuk nem túl jelentős. A legnagyobb vízfolyás a kistájon az Eger-patak, melynek
áradásai elsősorban Egert érintik. A talajvíz általában mélyen található, átlagosan 4-6 m
(Dövényi 2010).
Jellegzetes talajok a barna erdőtalajok, ennek is egyik legelterjedtebb változata az
agyagbemosódásos barna erdőtalaj és a Ramann-féle barnaföld. Természetes vegetáció már
csak az erdőterületeken található meg, a kistáj jelentős részén szántóföldi növénytermesztés,
illetve szőlőművelés jellemző.
III. CSUSZAMLÁSVESZÉLYESSÉGI TÉRKÉP KÉSZÍTÉSE
A csuszamlásosokkal foglakozó térképeket WangHuabin, et al. (2005) három csoportba
sorolja: csuszamlásokat feltáró térképek, csuszamlás-sűrűségi és veszélyességi térképek. A
GIS-szel támogatott veszélyességi térképek készítésnek kulcskérdéseként a megfelelő bemenő
adatokat nevezik meg. Jelentős hibaforrás lehet az adatok nem megfelelő megjelenítése is. A
létrehozandó térinformatikai adatbázis kapcsán Leroi (1996) alapján két fő szabályt fogalmaz
meg: az adatoknak homogénnek kell lenni, azaz egyforma léptékben és vetületi rendszerben
kell megjelenniük; illetőleg az adatbázist olyan monotematikuslayerbe kell rendezni, melyben
az egyes rétegek homogén adatokat tartalmaznak. Emellett WangHuabin, et al. (2005)
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fontosnak tartják azt is, hogy a feltárt csuszamlásokról is álljon rendelkezésre a lehető
legrészletesebb információ. A csuszamlásveszélyességi térképek előállításának módszertani
szempontból három megközelítése létezik: megkülönböztetünk heurisztikus, statisztikai,
valamint determinisztikus vizsgálatokat (WangHuabin et al. 2005).
A kutatás során a vizsgált területre heurisztikus vizsgálat segítségével kísérlünk meg
csuszamlás-veszélyességi térképet előállítani. Ennek során a különböző layerek minőségi
kombinálásatörténik meg. Ez a fajta technika alkalmas regionális léptékben történő vizsgálatok
lefolytatására. A módszer hátrányaként fel kell hívni a figyelmet a súlyozás szubjektivitására
(WangHuabin et al. 2005).
Csuszamlásnak olyan gyors elmozdulást nevezünk, amely a lejtők anyagának egy
markánsan kirajzolódó csúszópálya mentén, nyíróerők hatására következik be (Szabó 1998).
„A csuszamlás a lejtős tömegmozgások leggyorsabban lejátszódó, nedves változata.
Alapfeltétele olyan ferde elhelyezkedésű, vízzáró – többnyire agyag vagy agyagos – réteg,
amelynek felülete átnedvesedve csúszópályává válhat. E csúszópályán a fölötte lévő rétegek a
nehézségi erő hatására hirtelen leszánkáznak. Ha a csúszópálya a talajban vagy a kőzeteket fedő
málladékban jön létre, talaj- vagy málladékcsuszamlásról, ha a lejtőt felépítő kőzetek
belsejében, lejtő vagy hegycsuszamlásról beszélünk. A csuszamlások erdélyi tájneve a
suvadás.” (Hevesi2002; 28p.)
A tömegmozgások szempontjából meglehetősen fontos körülmény, hogy az anyagok
viszonylag széles körének konzisztencia-viszonyai igen tág határok között ingadozhatnak.
Ennek a változásnak a legfőbb előidézője a víz. Egyes merev anyagok kohéziója és belső
súrlódási szöge a víz felvételének következtében lényegesen csökken. Ezek különösen
hajlamosak a tömegmozgásokra (Szabó 1998).
A lejtős tömegmozgásokat általánosságban kiváltó tényezőket Hajdú – Németh (2011)
áttekintő jelleggel összegezik. Ezek között az alábbi tényezőket nevezik meg: lejtőhajlás
hirtelen megváltozása, kőzettömbökben lejátszódó térfogatváltozások, növényzettel való
borítottság megváltozása és a víz, rezgések, valamint az egyéb emberi tevékenységek hatása.
III. I. FELHASZNÁLT ADATBÁZISOK
A csuszamlásveszélyességi térkép elkészítésének első lépéseként szükséges volt
meghatározni azon tényezők körét, melyeket a raszter műveletekbe be szerettünk volna vonni.
Ez alapvetően a szakirodalomra támaszkodva történt meg. A vizsgálatok során létrehoztuk a
mintaterület digitális magassági modelljét (digitalelevationmodel, továbbiakban: DEM),
melyet a Földmérési és Távérzékelési Intézettől megvásárolt 5 m-es szintvonalak
interpolálásával állítottunk elő TopotoRaster interpolációs eljárás segítségével. A DEM esetén
a cella mérete 10 m-es. A DEM-ből kitettség, lejtőkategória és relief térképet származtattunk.
Emellett szükségünk volt a tájhasználatra vonatkozó információkra is, melyhez a CORINE 1:50
000-es térképállományát használtuk fel. Mivel a CORINE vektoros adatbázisként állt
rendelkezésünkre, elsőként ezt raszteressé kellett alakítani. A raszteres állományban az egyes
cellák értékei a tájhasználat típusát reprezentálják. Az 1:100 000 méretarányú AGROTOPO
GIS adatbázist az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete
biztosította. Ez az alábbi talajtani paraméterekről tartalmaz információt: genetikai talajtípus,
talajképző kőzet, fizikai talajféleség, agyagásvány összetétel, talaj vízgazdálkodási
tulajdonságai, kémhatás és mészállapot, szervesanyag készlet, termőréteg vastagság,
talajértékszám. Ezek közül a genetikai talajtípus, fizikai féleség, agyagásvány összetétel és
termőréteg vastagság tényezőket használtuk fel. Ezek a CORINE-hoz hasonlóan vektoros
formátumban álltak rendelkezésre, így ezek is raszteres átalakításra kerültek. Mivel a víznek
jelentős szerepe van a csuszamlások kialakulásában, szükséges volt egy olyan réteg is, mely a
csapadék eloszlásáról biztosít információt. Ebben a CarpatClim ingyenesen elérhető
adatbázisára támaszkodtunk, mely 0,1x0,1 fokonként tartalmaz adatokat a tágabb értelemben
375

vett Kárpát-medence területéről. Az éves átlagos csapadékmennyiség pontonkénti értékeinek
interpolálásával kaptuk meg a mintaterületre vonatkozó csapadékmennyiség eloszlásának
térképét. Az eredmények értékelésénél feltétlenül figyelembe kell venni, hogy a térképes
állományok egy része – CORINE, AGROTOPO – országos léptékű adatbázisok részei.
A vizsgálatokat az ESRI által biztosított ArcGIS 10.1 térinformatikai környezetben
végeztük, a számítások során az Egységes Országos Vetületi Rendszerben dolgoztunk.
III. 2. MÓDSZER
Abból adódóan, hogy a csuszamlások komplex tényezők közötti kapcsolatok
eredményeként jönnek létre, a csuszamlásveszélyes területek lehatárolása meglehetősen
nehézfeladat. A szakirodalmakban alapvetően két megközelítéssel találkozhatunk. Az egyik
irányzatban a különböző layerek minőségi kombinálását végzik el és a hozzájuk rendelt
súlyokat a korábbi tapasztalatok és terepi mérések által határozzák meg. A másik irányzat
képviselői különböző statisztikai módszereket alkalmaznak a veszélyes területek lehatárolására
(Sarkar – Kanungo 2004).
A DEM alapvető fontosságú a veszélyességi térképet illetően (1. ábra), mivel abból
vezethető le a lejtőmeredekség, a kitettség és a relief térkép is. A nemzetközi szakirodalomban
a lejtőszög térkép újraosztályozása során alapvetően a 10 fokonkénti beosztás a jellemző (lásd
pl.:Dhakal et al. 2000; Sarkar – Kanungo 2004).A lejtőszögtérkép eloszlásdiagramját
megvizsgálva azonban arra jutottunk, hogy az 5 fok alatti lejtőket érdemes két további
kategóriára bontani,így végül hat osztály került kialakításra (2. ábra). Feltételezésünk szerint
minél nagyobb fokú a lejtő, annál nagyobb a veszélye csuszamlás kialakulásának.

1. ábra. A mintaterület digitális magasságmodellje
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2. ábra. A mintaterület lejtőszög térképe
A talajok súlyozásánál figyelembe vettük a fizikai talajféleséget, így az agyagos talajok
kapták a legnagyobb súlyt és a homokos talajok a legkisebbet. Ugyanakkor azt is figyelembe
vettük, hogy az agyagtartalom hogyan oszlik meg az egyes agyagásvány-típusok között.Így
természetesen a legmagasabb értékeket a leginkább duzzadó agyagásványokhoz társítottuk
Mindemellett nagyon fontos a tájhasználat is, hiszen egy megbontott lejtőn hamarabb
következik be lejtős tömegmozgás, mint egy stabil felszínen. A legmagasabb súlyt ezért a
bányaterületek kapták, valamint az olyan területek, ahol komplex művelés zajlik. A
tapasztalataink azt mutatták, hogy a közutak mentén szintén gyakoribbak a csuszamlások, főleg
a kezdeti szakaszban, amíg a kialakított új rézsű fel nem vesz egy kvázi egyensúlyi állapotot.
A lejtők kitettsége szintén hatással van a csuszamlások kialakulásának valószínűségére,
mivel az kapcsolatban áll a besugárzással, az időjárási feltételekkel, a felszínborítással és a
talajadottságokkal (Kamp et al. 2008).
1. táblázat. Az egyes rétegek újraosztályozása során kapott súlyok
Alaptérkép

Tényező
Újraosztályozás módja
dominanciája
8
0-1
Lejtőszög térkép
1-5
(fok)
5-15
15-25
25-35
35 –
0-595,22
Csapadékmennyiség 7
595,23-650,73
(mm)
650,74 -
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Kapott
súly
0
1
3
5
7
9
1
2
3

Tájhasználat

Agyagtartalom

6

5

Fizikai féleség

4

Talaj típusa és
altípusa

3

Állóvizek
Összefüggő település szerkezet
Nem összefüggő település
szerkezet
Ipari vagy kereskedelmi
területek
Sport-, szabadidő- és üdülő
területek
Lomblevelű erdők
Tűlevelű erdők
Vegyes erdők
Átmeneti erdős-cserjés területek
Természetes gyepek,
természetközeli rétek
Rét/legelő
Szőlők
Gyümölcsösök, bogyósok
Nem-öntözött szántóföldek
Komplex művelési szerkezet
Elsődlegesen mezőgazdasági
területek, jelentős természetes
formációkkal
Nyersanyag kitermelés
Építési munkahelyek
Domináns: csillámszerű
agyagásványok; Kevés: Klorit
és kevés kaolinit, szmektitek,
vegyesrácsú ásványok
Közepes: csillámszerű
agyagásványok, szmektitek,
vegyesrácsú ásványok;
Kevés: klorit és kevés kaolinit,
vermikulit,
vegyesrácsú ásványok
Domináns: szmektitek;
Kevés: klorit és kevés kaolinit
csillámszerű agyagásványok,
szmektitek, vermikulit,
vegyesrácsú ásványok
Homok
Nem, vagy részben mállott
durva vázrészek
Vályog
Agyagos vályog
Agyag
Réti talajok
Réti öntéstalajok
Köves és földes kopárok
Fiatal, nyers öntéstalajok
Redzina talajok
378

0
1

2

3
4
5
6
7
8

9

1

3

5

0
2
3
5
7
1

2

Termőréteg
vastagsága

2

Kitettség térkép

1

Kovárványos barna erdőtalajok
Erubáz talajok, nyiroktalajok
Savanyú, nem podzolos barna
erdőtalajok
Csernozjom-barna erdőtalajok
Barnaföldek
Agyagbemosódásos barna
erdőtalajok
< 20 cm
20 - 40 cm
40 - 70 cm
70 - 100 cm
> 100 cm
Flat
É
ÉK
K
DK
D
DNY
NY
ÉNY

3
4
5
8
9
1
3
5
7
9
0
1
4
7
8
9
6
3
2

III. 3. EREDMÉNYEK
Az 1. táblázat alapján az újraosztályozást a RasterCalculator eszköz segítségével
végeztük el. Az újraosztályozott térképállomány a 3. ábrán látható.
A csuszamlásveszélyességi térkép validálását az Országos Digitális Felszínmozgás
Kataszter (továbbiakban: ODFK) adatbázisa alapján végeztük el. A felmérés pontjait .kmz
formátumban van lehetőség lementeni, ezek közül azok leválogatására került sor, melyek a
csuszamlások valamely típusát képviselik (4. ábra).

3. ábra. A mintaterület csuszamlásveszélyességi térképe
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Az 4. ábra alapján elmondható, hogy az ODFK adatbázisának pontjainak ~20 %-a esik a
jelentéktelen veszélyességű területekre, ~39 %-a az alacsony veszélyességűekre, és kb. 41 %-a
közepes és magas veszélyességű területekre. Azon felmért pontok, amelyek az alacsony és
jelentéktelen veszélyességű területekre esnek, szinte kivétel nélkül a főutak mentén
helyezkednek el. Megvizsgálva ezen csuszamlások kialakulásának okát, szinte mindegyik
esetén átázás, jelentősebb mennyiségű csapadék van megnevezve. Véleményünk szerint ezen
területeken a csuszamlások kialakulásához döntően az antropogén tájformálás járult hozzá.
Ezen okból kifolyólag a jövőben szükséges lesz a számításokba bevonni az úthálózatot is, annak
pár méteres pufferzónáját megalkotva.

4. ábra. A csuszamlásveszélyességi térkép validálása
Érdemes az elkészített csuszamlásveszélyességi térképet összevetni a mintaterület
épületállományával. Amennyiben megvizsgáljuk azon lakóépületeket, melyek a magas
veszélyességű területekre esnek, megállapíthatjuk, hogy a csuszamlás kockázatként csak az
ingatlanállomány kis részét, ~8 %-át érinti. Súlyosan csuszamlásveszélyes területeken épült
lakóingatlanokkal alapvetően az alábbi településeken találkozhatunk: Eger, Felsőtárkány,
Demjén, Egerszalók, Egerszólát, Szomolya, Bükkzsérc és Cserépfalu (5. ábra).
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5. ábra. Magas csuszamlás-veszélyességgel jellemezhető területeken fekvő lakóépületek
területi eloszlása
IV. A SZÉLSŐSÉGES ÉGHAJLATI ESEMÉNYEK ALAKULÁSA A MINTARÉGIÓ TERÜLETÉN
A természeti veszélyek számbavételének egyik igen fontos részét képezi a szélsőséges
időjárási események gyakoriságának vizsgálata. Ennek részeként különböző szélsőséges
éghajlati indexek kiszámítására került sor. A felhasznált adatok a CARPATCLIM ingyenesen
elérhető adatbázisából származnak(http://www.carpatclim-eu.org/).A CARPATCLIM
adatbázisa 0.1x0.1 fokonként tartalmaz adatokat a tágabb kárpáti régió területéről. Az
eredmények megfelelő értékelése miatt azonban szükséges megjegyezni, hogy az adatbázisból
nyerhető adatok interpolációs eljárás segítségével lettek előállítva.
Az adatpontok a mintarégiónál tágabb területére nézve kerültek leválogatásra. A
számítások során azon adatsorok esetén, amelyekből térkép készült, az összes pontot (120), az
átlagok esetén azonban csak a mintarégió területére eső pontokat vontuk be a számításokba (8).
Feltételezésünk szerint a kutatási mintatérség területén a szélsőséges éghajlati események
gyakorisága növekvő tendenciát mutat a vizsgált 1961-2010-es időszak vonatkozásában. A
szélsőségeket az 2. táblázatban felvázolt éghajlati indexekkel mérjük.
2.táblázat. Az alkalmazott szélsőséges éghajlati indexek
Név
Definíció
Egység
Fagyos napok száma
Tmin < 0 °C
nap
Zord napok száma
Tmin < -10 °C
nap
Hőségnapok száma
Tmax >= 30 °C
nap
Forró napok száma
Tmax >= 35 °C
nap
Nagy csapadékú napok
Rnap >= 10 mm
nap
száma
Extrém csapadékú napok
Rnap >= 20 mm
nap
száma
Az év során mért
Max (Rnap) egy évben
mm
legnagyobb 1-napi
csapadék
Forrás: http://www.clivar.org/panels-and-working-groups/etccdi/indices.php
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A fagyos, illetve zord napok gyakorisága (6. és 7. ábra) egyaránt csökkenő tendenciát
mutat
a
mintarégió
területén.
A
vizsgált
időintervallumban
az
éves
középhőmérsékletkismértékben növekvő tendenciát mutat.
A legmelegebb évtized
egyértelműen a 2000-es évekhez kötődik: ekkor az éves átlaghőmérséklet 10,07 Cº, míg a
leghidegebbnek az 1970-es évtized bizonyult (éves átlaghőmérséklet: 9,14 Cº).
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6. ábra. Fagyos napok számának alakulása a mintarégió területén
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7. ábra. Zord napok számának alakulása a mintarégió területén
A hőségnapok száma ezzel párhuzamosan egyértelmű növekvő tendenciát mutat (8. ábra).
Míg az 1970-es évtizedben átlagosan 6 olyan nap volt, mely esetén a napi maximum
hőmérséklet meghaladta a 30 Cº-ot, addig a 2000-es években már átlagosan 20 ilyen nap volt
tapasztalható. Azon napok, melyek esetén a napi maximális hőmérséklet meghaladta a 35 Cºot alapvetően csak az 1990-es évek utáni időszakra jellemzőek (9. ábra).
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8. ábra. A hőségnapok számának alakulása a mintarégió területén
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9. ábra. A forró napok számának alakulása a mintarégió területén
A mintarégió területén a legjelentősebb vízfolyások az Eger-patak és a Tarna-patak. Az
Eger-patakon az elmúlt évszázadokban számos alkalommal vonult le jelentős árvíz: Barna
(2011) tanulmányában részletesen sorra veszi ezeket. Az 1700-as években összesen hétszer
vonult le jelentős áradás az Eger-patakon, melyek alapvetően a nyári időszaki felhőszakadások
miatt következtek be. Az 1800-as években 10-szer, az 1900-as években pedig már csak 4-szer
áradt ki a patak. A 2000-es éveket illetően a 2010-es árvizet szükséges megemlíteni.
Azon napok száma, amikor a lehullott napi csapadék mennyiség meghaladta a 10 mmt, szintén kismértékben növekvő tendenciát mutat (10. ábra). A vizsgált időszakban a 2010-es
évhez kötődik a legnagyobb gyakoriság: ekkor 37 nagy csapadékú nap volt az évben. Ez
jelentősen, mintegy 112 %-kal meghaladja az időszak számtani átlagát. Az extrém csapadékú
napok számának változása ehhez hasonlóan igen kismértékű növekvő tendenciát mutat (11.
ábra). Érdemes megjegyezni azonban a két mutató vonatkozásában, hogy azok kismértékben
növekvő trendvonalait alapvetően a 2010-es év extrém magas csapadékértéke generálja. Míg
az 1981-2010-es időszakban átlagosan 586,45 mm csapadék esett, addig a 2010-es évben
1076,67 mm csapadék hullott.
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10. ábra. Nagy csapadékú napok számának változása a mintarégió területén
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11. ábra. Az extrém csapadékú napok számának alakulása a mintarégió területén
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V. ÖSSZEFOGLALÁS
Összegzésként megállapítható, hogy az elkészült csuszamlásveszélyességi térkép jól
korrelál a területen korábban észlelt csuszamlás-eseményekkel, ugyanakkor még számos
tényezőn, elsősorban a súlyozás pontosságán szeretnénk további vizsgálatokkal finomítani.
Azon célunk, hogy nagy léptékben előállítsunk egy veszélyességi térképet, megvalósult, és ez
a környező települések döntéshozóinak is fontos információkat adhat a településfejlesztési és
településrendezési tervek elkészítésekor.
A jövőben részletesebb adatbázis létrehozását tervezzük az Eger Energia-régió
területén. Emellett célunk a vizsgálatokba további kockázati tényezők bevonása is, hogy minél
szélesebb spektrumban tudjuk segíteni a környéken élők munkáját.
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Ladányi Richard - Chrabák Péter - Kiss Levente
ÚJ BIOMASSZA ERŐMŰ - ÉS KISZOLGÁLÓ ÜLTETVÉNYEK - HELYÉNEK
MEGHATÁROZÁSA TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL AZ INNOENERGY
KIC KERETÉBEN
A fosszilis energiahordozók árának alakulása miatt és energiafüggőségi, valamint
környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy foglalkoznunk kell a
biomasszából nyerhető energia hatékony felhasználásával. A biomassza felhasználása csak
rövidtávú szállítás mellett gazdaságos, megköveteli a precíz logisztikai tervezést, ezért a fent
említett projekt keretében az vizsgáljuk, miként lehet a térinformatika eszközeivel hatékonyan
támogatni egy új biomassza erőmű létesítését.
Biomasszából háromféleképpen állítható elő energia:
1. erőműben eltüzelve
2. bioetanolt előállítva gépjárművekben üzemanyagként hasznosítva
3. biológiailag elgázosítható biomasszából biogázt előállítva és azt erőműben eltüzelve
Ebből mi az első lehetőséggel számoltunk. Az erőműben felhasználhatunk – a kazán
függvényében – a mezőgazdaság melléktermékeit, valamint kifejezetten erre a célra
„termesztett” energianövényeket.
Magyarország jó biomassza termelő potenciállal rendelkezik a napsütéses órák száma 17002100 közé esik, az éves átlagos csapadékmennyiség 500-800 mm a terület függvényében. Ezen
növények terelése megvalósulhat ártereken, mezőgazdasági művelés alól kivont területeken,
rekultivált szemétlerakókon, bányameddőn és használaton kívüli szükségtározók területén is.
A BIOMASSZA-TERMŐTERÜLETEK TÉRINFORMATIKAI JELLEMZÉSE
Földhasználat-tervezés során az alábbi nyilvános adatforrások állnak rendelkezésre:
 Országos Térinformatikai Alapadatbázis (OTAB)
 Agrotopo adatbázis
 Digitális topográfiai térkép
 Digitális domborzatmodell
 CORINE felszínborítottság adatbázis
 Országos Területfejlesztési és területrendezési Információs Rendszer
A BIOMASSZA ÚTJA AZ ÜLTETVÉNYEKTŐL AZ ELŐKÉSZÍTÉSI LÉPÉSEKEN ÁT A
TÜZELŐANYAGKÉNT TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSIG
A biomassza fogalma a Európa Parlament(2009) szerint: „a mezőgazdaságból (a
növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó
iparágakból – többek között a halászatból és a vízi kultúrából – származó, biológiai eredetű
termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és
települési hulladék biológiailag lebontható része”
Biomassza potenciál Magyarországon:
Magyarország teljes biomassza készlete kb. 350 millió tonna. Az ebből újratermelődő
elsődleges biomassza mennyiség 110 millió tonnára tehető. Ennek a bruttó energiatartalma
1185 PJ, amely több mint az ország egész éves energiafelhasználása. Természetesen az
újratermelődő biomassza 100%-át nem tudjuk felhasználni, de a benne rejlő lehetőségekkel,
mindenképpen érdemes hosszútávon is foglalkozni.
· Elsődleges forrásból származó (mezőgazdasági melléktermékek): 251 PJ
· Másodlagos forrásból származó (állattenyésztési hulladék): 91 PJ
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Harmadlagos forrásból származó (feldolgozás hulladékai): 75 PJ
Valamint ez kiegészül a faipari hulladékok mennyiségével: 30 PJ
A biomassza energetikai hasznosításának tervezésekor elengedhetetlen a felhasználás
indokainak, céljainak pontos meghatározása, hiszen ennek függvényében kell kialakítani a
legmegfelelőbb termelési rendszereket. A biomassza energetikai felhasználásának egy
nemzetgazdaságon belül sokféle indoka, célja lehet, ilyenek pl.:
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése,
import-függőség kiváltása – önellátási képesség növelése,
a mezgazdasági termelés jövedelmező képességének növelése, diverzifikálása,
exportbevételek növelése,
a külföld nyersanyaggal való ellátása,
befektetői igények kielégítése,
A fenti indokok, célok különböző súllyal esnek latba a hasznosítási stratégia
megalkotásában, azonban a célok 100%-os teljesítésére általában nincs lehetőség adott (rövid)
időszakon belül. A fenntarthatóság szempontjából mégis kijelölhetőek azok az elvek, amelyek
meghatározzák a fenti célok rangsorát. (Kazai 2008)
A biomassza energetikai célú hasznosítása hazánkban még „gyerekcipőben” jár
(Hutkainé et al. 2013), de a korszerű technológiák egyre inkább ismertté és bevezetetté válnak.
Elsősorban a helyi fűtőművek terén figyelhető meg az átállás a fosszilis energiahordozókról a
biomassza-típusú energiahordozókra. Sok olyan ok létezik, amelyik indokolttá teszi a
biomassza széles körű energetikai hasznosítását.

Hazánkban a következő okok a legjellemzőbbek:
a települések külső energiafüggősége csökken
az energiahordozók előállítása és hasznosítása területileg tetszés szerint integrálható
olcsóbb energiaforrásokhoz jutnak
az élelmiszertermelésből kieső földterületek hasznosulnak
a vidéki népességnek munkalehetőséget, helyben maradási feltételeket biztosít
erősödik a kistelepülés közösségi összetartozása
ha betakarítás valamilyen okból elmarad, nem vész kárba a „termés”
termesztési cél időközben megváltoztatható, ezáltal csökken az átvevő kiszolgáltatottsága
a gazdálkodás méhészettel, vadgazdálkodással is összevonható
Az energetikai faültetvények hátránya az energiafüvekkel szemben:
a kitermelés költségesebb és nagy gépigényű
több munkafázis szükséges, amíg a fa eljut az erőműig
betakarítás utáni esetleges profilújítás (más faj termesztése) csak nagyon hosszú idő (minimum
10–20 év) után lehetséges
nem hasznosítható a faanyag takarmányozás céljára, ezáltal nem segíti elő az önfenntartást [02]
Az energianövények ellen leggyakrabban felhozott érvek:
Invazív, vagy hibrid fajok is lehetnek közte.
Tájidegen növények kiszoríthatják az őshonos növényeket.
Problémákat okozhat, ha anyagilag jobban megéri energianövényeket ültetni, mint élelmiszer,
vagy takarmánynövényeket.
Fontos megjegyezni, hogy a fa fűtőértéke általában jobban függ a nedvességtartalmától, mint a
fa fajtájától.
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A biomassza erőműi hasznosításának jellemzői
A tüzelőanyagok energiakoncentrációja a térfogat függvényében, fajtáktól függően változik:

Az egyes biomassza növények fűtőolaj-egyenértéke Forrás: www.carborobot.hu

Települések energiaigénye a népességszám és az ott található lakóháztípusok arányának
függvényében B-A-Z megyében (Saját szerkesztés)
Hazai példák a biomassza erőműi hasznosításra:
Lágyszárú biomassza égetése:
Pécsett szalmatüzelésű erőművel 31ezer lakást és 450 intézmény hőigényének mintegy
60%-ban fedezi. Ez a teljesítmény kiegészül a faapríték alapú biomassza blokk által termelt hő
mennyisséggel így. Pécs az első olyan nagyváros hazánkban, ami a távfűtéshez szükséges
hőenergiát, csakis biomasszából állítja elő. A szalma mennyiséget 80-100km-es körzeten belül
vásárolják, ami csupán a megtermelt 7millió tonna mezőgazdasági mellékterméknek a 3,5%-a.
(Pannon Power 2011)
Fás szárú biomassza égetése:
Miskolcon üzembe helyezett 3MWos teljesítményű erőmű éves szinten 4500t faaprítékot
használ fel, ezzel 1100 lakás éves hőenergia mennyiségét tudja fedezni. Ez földgázban 1000000
m3-t jelentene fűtésszezononként. 780millió Ft-volt a beruházás összköltsége. 85% os névleges
hatásfokkal rendelkezik, a távhővezeték hossza 0,85km. (www.mataszsz.hu)
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Fontos kiemelni, hogy adott területen keletkező biomassza teljes egésze nem használható
fel erőművi hasznosításra, csak egy termőpotenciált tudunk számolni. A keletkező
mezőgazdasági „hulladékok” döntő részét ma is felhasználják, állati takarmánynak, szerves
anyag utánpótlásnak, stb.

Miskolc központjától 10; 20; 30 km-re eső közúton elérhető területek (Saját szerkesztés)

Miskolc központjától 10; 20; 30 perc alatt közúton elérhető területek (Saját szerkesztés)
Következő feladatunk az energiatermelésre használható biomassza mennyiségének a
minél pontosabb becslése, valamint annak a távolságnak a meghatározása, amin belül még
gazdaságos a biomassza szállítása közúton a termőterületek és az erőmű között. A fentiek
tudatában pedig meghatározhatjuk, hogy egy terület biomassza termő képessége és az ott
található település energiaigénye alapján hová érdemes biomassza eltüzelésére képes erőművet
telepíteni.
FELHASZNÁLT IRODALOM
KAZAIZS. 2008. ZÖLD ENERGIÁT OKOSAN –avagy- A biomassza energetikai célú hasznosításának
környezeti fenntarthatósági feltételei; ENERGIAKLUB 4-5; 9. oldal
HUTKAINÉ GÖNDÖR ZS. – KOÓS T. – SZŰCS I. 2013. Faalapú biomassza energiacélú hasznosításának
globális és helyi levegőkörnyezeti hatásai Anyagmérnöki Tudományok
PANNONPOWER HOLDING ZRT.2011. Magyarország legnagyobb szalmatüzelésű erőműve; Pécs;
Pannonpower Holding Zrt.
www.carborobot.hu
www.mataszsz.hu
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Ladányi Zsuzsanna98 – Blanka Viktória99 – Rakonczai János100 – Mezősi Gábor101
AZ ASZÁLY ÉS BIOMASSZA-PRODUKCIÓ ANOMÁLIA KÖZÖTTI KAPCSOLAT
VIZSGÁLATA102
BEVEZETÉS
A klímaváltozás hatásai globális léptékben, de még európai viszonylatokban is eltérő
módon jelennek meg. Az elmúlt évtizedekben a Kárpát-medencében az aszályos évek
gyakoriságának és az aszály erősségének növekedését figyelték meg (Szalai és Szentimrey
2001, Mika 2004, Bihari 2006, Bartholy et al. 2007). A változásoknak számos környezeti,
társadalmi és gazdasági hatása van (Rakonczai 2013). A vegetáció tekintetében a
mezőgazdasági és az ökológiai károk a legjelentősebbek (pl. csökkenő termésmennyiségek,
biodiverzitás csökkenés).
A mezőgazdaság szempontjából kiemelten fontos az Alföld, hiszen annak jelentős részét
jó termékenységű talajok borítják, azonban ezen a nagytájunkon a legnagyobb
aszályveszélyeztetettség is a Pálfai-féle aszályindex előfordulás-gyakorisági térképe alapján
(Pálfai és Herceg 2011). A mezőgazdasági termelésben jelentkező vízhiány és hőhullámok
következtében kialakuló szárazságstressz miatt jelentős terméskiesések mutatkoznak; aszályos
években a dél-alföldi megyéknél 40-50%-os terméscsökkenés is tapasztalható (Szilassi et al.
2014), de lokális léptékben akár teljes terméskiesés is előfordulhat.
A mezőgazdasági károk mellett a természeti területeken is a vízhiány jelentős ökológiai
következményekkel jár. Az egykori vizes élőhelyek visszaszorulását, az azokhoz kötődő
állatvilág változását sok helyről leírták az Alföldön (pl. Pálfai 1994, Hoyk 2005, Molnár et al.
2008, Deák et al. 2012, Ladányi et al. 2010). A Duna-Tisza közén vegetációs indexek
segítségével végzett elemzések kimutatták, hogy a természeti területek állapotváltozásai
jelentősek, a szárazodás jelentős területeket érint, és az erdő vegetáció 30%-a veszélyeztetett a
klímaváltozás által (Rakonczai 2011, Kovács 2012, Ladányi et al. 2011).
A jelen tanulmányban az aszály és a vegetációs intenzitás közötti kapcsolatot vizsgálatuk
2000 és 2013 között térinformatikai eszközök segítségével kistáji szinten. Arra kerestük a
választ, hogy a változó környezeti feltételek nyomán fellépő vegetáció anomália milyen
mértékben tükrözik vissza a Kárpát-medencei adottságokra kifejlesztett, és széles körben
alkalmazott Pálfai-féle aszályindex értékeket. Ez alapján megállapítható, hogy a távérzékelt
vegetációs indexek milyen mértékben jelzik az eltérő erősségű aszályok előfordulását, vagyis
milyen mértékben alkalmasak az aszály kimutatására.
MINTATERÜLET ÉS MÓDSZEREK
A vizsgálatokat kistáj léptékben végeztük Magyarország teljes területére (1. ábra). Az
aszály mértékét és mintázatát a Pálfai-féle aszályindex (PaDI) segítségével számoltuk ki (1),
mely egy adott évre jellemzően írja le az aszály mértékét. A vegetáció intenzitását a biomassza
Ladányi Zsuzsanna: Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
E-mail: ladanyi@geo.u-szeged.hu
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produkció index segítségével (Ladányi et al. 2011), MODIS EVI (Huete et al. 2002) adatok
felhasználásával számoltuk minden év vegetációs periódusára (áprilistól szeptemberig) (2),
majd annak a 2000-2013-as évek átlagához viszonyított anomáliáját értékeltük (3).

1. ábra: A vizsgált mintaterület domborzata és kistájai (Dövényi 2010)
A Pálfai-féle aszályindex kiszámítása:

 aug 
  Ti 
i  apr
PaDI 0   sept

5 *100

 P

i*

(1)

wi 

i  oct

ahol: Ti havi középhőmérsékletek átlaga áprilistól augusztusig; Pi havi csapadékmennyiség
októbertől szeptemberig; wi súlyozó tényező, ami az egyes hónapok szerepét mutatja az aszály
kialakulásában
A vegetáció intenzitását mutató biomassza produkció index kiszámítása:
n 1

xi  x(i  1) 

i 1

2

BPI  

(2)

ahol Xi a MODIS EVI értékek áprilistól szeptemberig; n a 16-napos kompozitképek száma a
vegetációs periódusban
Az átlaghoz viszonyított biomassza produkció anomália kiszámítása:

BPI anomália 

xt  xmean



(3)

ahol Xt az éves BPI; Xmean az átlag BPI 2000-2013 között; σ a BPI szórása a 2000-2013
időszakra.
Az aszály és biomassza-produkció anomália térbeli kiterjedését hasonlítottuk össze,
valamint Spearman korrelációt számoltunk az összefüggés számszerűsítésére. Zonális
statisztika segítségével minden 0,5 PaDI intervallumra átlagos biomassza-produkció anomáliát
számoltunk, így határoztuk meg az aszály növekedése és a csökkenő biomassza produkció
közötti kapcsolat mértékét minden évre. Fő célunk annak a vizsgálata volt, hogyan tükröződik
az aszály a vegetáció állapotának változásában, és ez hogyan vizsgálható illetve
számszerűsíthető GIS segítségével.
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EREDMÉNYEK
A kistáj-szintű biomassza-produkció átlagos anomáliája 2002, 2003 és 2012-ben mutat
nagyobb mértékű negatív eltérést, és a jelentős térbeli érintettséget mutatja, hogy az anomália
maximális értékei is alig pozitívak ezekben az években (2. ábra). 2000-ben és 2007-ben kisebb
mértékű az átlag érték negatív eltérése, és sokkal nagyobb amplitúdókat is tapasztalunk. Ez azt
mutatja, hogy az ország egyes területei között jelentős eltérések adódtak az aszály erősségében.
Ezen aszályos években a biomassza-produkció anomáliája és a Pálfai-féle aszályindex értékei
között szignifikáns kapcsolat azonosítható (1. táblázat). A vizsgált időszakban 2001-ben is
jelentős területi különbségek voltak jellemzőek az ország területén. Az átlagos biomassza
anomália értéke pozitív eltérést mutat, azonban az ország észak-nyugati részén jelentősebb
aszály jelentkezett. A biomassza-produkció anomáliája és a Pálfai-féle aszályindex értékei
között ebben az évben is szignifikáns kapcsolat azonosítható. A kapcsolat erőssége annál
nagyobb, minél nagyobb területi különbségek vannak az aszály erősségének országos
mintázatában. Azokban az években, amikor a területi különbségek kisebbek az aszály
erősségében, a biomassza anomália és Pálfai index nem mutatott kapcsolatot, mivel ekkor a
termőhelyi tényezők hatása erőssebben érvényesül, mint az éghajlati különbségek. Extrém
aszályok esetében szintén nem erős a kapcsolat, hiszen míg az aszályindex az aszály jelentős
fokozódását jelzi, a vegetáció biomassza csökkenése korlátozott, és ezt a statisztikai értékelések
nem képesek lekövetni.
BPI anomália
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2. ábra: A biomassza produkció anomáliájának alakulása Magyarországon kistáj-szintű
vizsgálatok alapján
1. táblázat: A vizsgált változók közötti összefüggés aszályos években (Spearman-féle rho)
PaDI
PaDI
BPIanomália 2000
-0,421**
BPIanomália 2007
-0,594**
BPIanomália2001
-0,538**
BPIanomália 2008
0,206**
BPIanomália 2002
-0,051
BPIanomália 2009
-0,705**
BPIanomália 2003
-0,460**
BPIanomália 2010
0,200**
BPIanomália 2004
-0,171**
BPIanomália 2011
-0,220**
BPIanomália 2005
0,141*
BPIanomália 2012
-0,138*
BPIanomália 2006
-0,042
n=230, **szignifikáns kapcsolat 0,01 szinten; *szignifikáns kapcsolat 0,05 szinten
A Pálfai-féle aszályindex és a biomassza-produkció anomáliájának összefüggése alapján
megállapítható, hogy a Pálfai-féle aszályindex növekedését a biomassza-produkció csökkenése
a legjobban enyhe és közepes aszályok esetében követi (3. ábra). Ekkor mutatkozik meg a
növényzet anomáliájában leginkább a klimatikus hatás. 4-es PaDI index érték alatt, mikor nics
aszály, nincsen egyértelmű kapcsolat a két index együttfutásában, hiszen ekkor nem elsősorban
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a klimatikus hatás, hanem a termőhelyi tényezők összessége, valamint az egyes fajok belső
tulajdonságai szabályozzák a növekedést, így a biomassza-produkció alakulását. 8-as PaDI
index érték felett az aszályindex növekedését a biomassza-produkció csökkenése szintén nem
követi, hiszen ilyen mértékű aszály mellett már a termőhelyi tényezők, valamint az egyes fajok
belső tulajdonságainak jelentőssége ismét felerősödik és fenológiai okokból kifolyólag további
csökkenés sem lehetséges a biomassza-produkcióban.

3. ábra: A Pálfai-féle aszályindex és a biomassza-produkció anomáliájának összefüggése

4. ábra: A BPI és a PaDI index alakulása 2000-ben
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A vizsgált időszakban 5 ilyen év volt, melyekben ilyen jelentős mértékű aszályokat lehetett
tapasztalni: 2000, 2002, 2003, 2011 és 2012. A BPI legjelentősebb negatív anomáliája 2003ban volt, míg a legnagyobb aszályindex értékek 2000-ben mutatkoztak (4. ábra). A két év
eltéréseinek oka, a megelőző időszak különbségei és az aszály éven belüli megjelenésében
mutatkozó különbségek. 2003-ban egész évben az ország teljes területe folyamatosan aszály
problémával nézett szembe, amit tovább súlyosbított, hogy a megelőző év szintén erősen
aszályos volt. A 2000-es év vízviszonyait jelentősen befolyásolta az 1999 végén lehullott
jelentős csapadék. Ezt a középhegységi zóna fás vegetációja jobban hasznosítani tudta, így
kevésbé vált kitetté a később kialakuló aszálynak, mint a döntő részben mezőgazdasági
területtel borított Alföld. Azonban az alföldi területeken sem jelentkezett a 2003-ashoz hasonló
mértékű biomassza csökkenés, mivel 2000 évben a tavaszi időszak kedvezőbben indult, belvízi
elöntések is előfordultak, az aszály a nyári hónapokban erősödött föl.
ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány eredményei mutatják, hogy a vizsgált távérzékelt vegetációs index (MODIS EVI)
jól mutatja az aszály előfordulását, annak térbeli különbségeit. A biomassza-produkció éves
anomáliája jó indikátora a Kárpát-medencei aszályoknak, hiszen a biomassza-produkció
anomáliája és a PaDI aszályindex között szoros kapcsolat azonosítható, habár csak jelentős
térbeli különbségek esetén volt erős korreláció. A biomassza-produkció alakulása a PaDI index
alapján enyhe és közepes aszályok (PaDI 4 és 8 között) esetében képes a legpontosabban leírni
az aszály erősségét. Amikor nem jelentkezik aszály, valamint amikor az aszály mértéke
meghalad egy határértéket (a vizsgálat alapján PaDi>8) a termőhelyi tényezők összességének,
valamint az egyes fajok belső tulajdonságainak jelentősebb szerepe van a biomassza-produkció
alakulásában, mint a klimatikus tényezőknek.
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Majdán János103
TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK MIATTI KÜLÖNLEGES HÍD- ÉS
VASÚTÉPÍTÉSEK
Magyarország közlekedési hálózata a vasutak megjelenéséig döntően közutakon zajlott, illetve
nagyobb folyókon (Duna, Tisza, Dráva, Maros, Kőrösök, Bodrog Garam, Vág, Rába) és néhány
csatornán időszakosan hajók, dereglyék, tutajok is szállítottak árut. A vasutak előtti korszakból
a közismert hortobágyi kilenclikú híd mellett az Alföldön húzódó nagyjelentőségű út forgalmát
szolgálta a Tisza szabályozása után víz nélkül maradt téglából boltozott átkelő, amely Karcag
határában épült. A közúti forgalom lebonyolítását végző utaknál is már látható volt, hogy a
nagy vízjárások, folyók esetében komoly műszaki kihívást jelentett egy-egy átkelési pont
állandó fenntartása, a hidak megépítésére.
A nagyjából időjárástól független gőzvontatású mozdonyok megjelenése, majd elterjedése
alapvető változásokat hozott a hídépítésekben, illetve új kivitelezési formákat próbáltak ki a
mérnökök, az építők. A vasutak épülő, majd bővülő hálózata tette lehetővé, hogy a korábbi
időszakokban nagy akadályokat jelentő természeti adottságokat a kivitelezők megpróbálják
áthidalni, vagy sikeresen meg is oldódjanak az átkelések, járhatatlannak tartott hegyi utak
helyett gőzmozdony vonatatta szerelvények haladjanak nehezen megközelíthető településekre,
gazdasági és később vendégforgalmi okokból gyors elérhetés biztosítódjon a tengerparttal.
VASÚT HÍDÉPÍTÉSEK, MINT A TERMÉSZETI AKADÁLYOK LEKÜZDÉSÉNEK
(LEGTÖBB ESETBEN) SIKERES BERUHÁZÁSAI
A. Az 1879-ig terjedő időszak
Bár a kezdeti tervekben nem szerepeltek pontos nyomvonalak és a Széchenyi István által 1848
januárjában közzétett átfogó közlekedésfejlesztési elképzelések sem rögzítették a tervezett
útvonalát, de jellemző volt, hogy a természetföldrajzi adottságokkal nagyvonalúan bántak.
Valójában senki nem járta be és nem elemezte a tervezett vasútvonal terepviszonyait. Ezért az
első időszakban igazán nem is foglalkoztak a folyókon, mocsarakon történő átkelésekkel, a
hidak megépítésével. Az esetleges hidak okozta problémákat úgy oldották meg, hogy nem
vezették át a nagyobb vizek fölött a vasutat. Nem véletlenül valósult meg a Duna bal partján
megépült Pest-Vác, majd a Pest-Szolnok vasút. Hasonlóan elodázta a dunai híd megépítését a
Bécs a trieszti tengeri kikötőig építkező Déli Vasút vállalata is, s a dunántúli keret hálózat (Bécs
– Sopron – Szombathely – Nagykanizsa és a Nagykanizsa – Barcs) vonalak kisebb folyókat
metszettek.
A hálózatbővítés első hullámában a magyar befektetők és tulajdonosok által alapított és
működtetett Tiszavidéki Vasút mérnökei szembesültek hídépítési gondokkal. A Szolnoktól
Debrecen, Nyíregyházán át Miskolcig, majd Kassáig vasutat építő társulatnál át kellett vezetni
a pályát a Tisza fölött. Ilyen feladat megoldására hazai tapasztalat nem állt rendelkezésre, s bár
az építők között több külföldi mérnök is dolgozott, de a nehezen kiszámítható Tisza esetében
maradt a kisebb áthidalások esetén bevált fahíd. A hatalmas ácsolt szerkezeten egy sínpár haladt
át és a szerelvények lassított ütemben haladtak. (1. ábra) Hasonló módon épült meg az Alföld
– Fiume Vasút Eszéknél emelt drávai hídja is. A Nagyváradtól Gyulán, Békéscsabán, Szegeden,
103
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Szabadkán, Zomboron át Eszékig tartó átlós vasút Villánynál csatlakozott a korábban
megnyitott Pécs-Mohácsi, illetve Pécs-Barcsi magánvasutakhoz. Ezen vasúton az Alföld árui
közvetlenül kerültek világkereskedelmi forgalomba, de hiába nevezték el a társulatot a magyar
kikötőről, végül a kocsikból Triesztben rakták az árukat hajókba. Mivel a magyar fővárosban
még külön-külön volt a pesti és a budai oldalon pályaudvar, de a két part között nem állt vasúti
híd, ezért nagy jelentősége volt az átlós vonalnak. Mind a Tiszán, mind a Dráván fahíd készült
a sínek alá. Az eszéki fahídnak különleges szerepe volt
A magyarországi hídépítések első komoly mérnöki feladatát a Ceglédtől Szegeden át Aradig
épített vasút váltotta ki. Az Osztrák Államvasút nevet viselő, de a valóságban francia
magántársaság által épített és tulajdonában működtetett vasút pályáját át kellett vezetni a Tisza
fölött. A Párizsban már szabadalmaztatott, kisebb francia folyók fölötti átvezetésnél kipróbált
keszon eljárást Szegednél alkalmazták először zabolázatlan víznél. A nagy vízhozam
ingadozású, gyakran jégtáblákat sodró folyó kiváló kísérleti terep volt az újdonság veszélyes
körülmények közötti kipróbálására. A francia próbák alatt több halálos baleset is előfordult, s a
befektetők inkább távol Párizstól (és a sajtótól) folytatták a kísérletezést. Így került sor
Szegeden a Tisza fölött átívelő vasúti híd pillérjeinek alapozására légnyomásos harang alatt. A
több szintű és zsilipezéssel folyó kivitelezés során a magyar munkások fegyelmezettebbek
voltak francia kollégáiknál, s hídépítés komoly baleset nélkül fejeződött be. A vasút megnyitása
utáni évben, 1858. december 2-án forgalomba helyezett hídon a későbbiekben is gondok nélkül
bonyolódott. le a forgalmat. A Szegeden szerzett tapasztalatok után mertek Európában
keszonos módszerrel alapozni, folyómederben kőből, téglából pillért építeni. (2. ábra)
Kisebb vízfolyások, teraszok, vagy völgyek áthidalására a boltozott módszerrel épültek hidak.
A szilárd alapozásra kőből, téglából rakott pillérek boltívei nagy terheket bírtak. Megépítésük
igen költséges és lassú munka volt, melyet a Vác-Pozsony szakasznál alkalmaztak először
Magyarországon. (3. ábra)
A hazai vasúti hálózat kiépülésének első időszakában kialakult a három fő áthidalási módszer:
fahíd, a boltozott híd és a rácsos hegesztett vashíd, amely esetenként keszonos módszerrel épült
pilléren állt. Ezek a hidak elsőként oldották meg a természeti akadályok áthidalását.
B. A szabályozott vasúti hídépítések első korszaka (1879-1893)
A gyorsan bővülő magyarországi vasúthálózaton egyre több nagy fesztávolságot átívelő híd
épült. A döntően első osztályú pályákon forgalomba helyezett hidakat a vonal besorolása és a
vállalat által használt mozdonyok típusa alapján építették meg. (4. ábra) Ez a módszer ugyan
már figyelt a forgalomra, de azzal a problémával nem számoltak, hogy időközben változások
állhatnak / állnak be az adott vonalon, s a megnövekedett forgalom, az átalakult belső települési
vonzások, feladatok megkíván(hat)ják a hidak áteresztő képességeinek változásait. A korszak
legdinamikusabb közlekedési eszközének pályáját statikusra tervezték és építették.
Így készültek el az Alföld – Fiume Vasút a Kőrösökön, a Tiszán és a Dráván átívelő hídjai, míg
a dunai átkelést hosszú évekig nem sikerült megoldani. A Dráva fölött forgalomba helyezett
fahíd a boszniai események miatt az eredetileg tervezett forgalom többszörösét bonyolította le,
s a hosszú katonai szerelvények is hozzájárultak a megroggyanásához. A tizenkét év alatt
tönkrement híd mellett épült már a vasszerkezetű átkelő, amikor egy katonai szerelvény alatt
1882. szeptember 22-én összerogyott a régi. Az áradó folyóba zuhanó 8 kocsiból 26 katona és
két hídon dolgozó vasutas lelte halálát a balesetben. (5. ábra)
A néhány héttel később (december 30-án) forgalomba helyezett 205 méter hosszú vashíddal
ezen vonal esetében sikerült véglegesen megoldani a természeti adottságokból adódó átkelési
problémát. (6. ábra)
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C. A központi szabályzással épített vasúti hidak (1893-1907)
A változó forgalomból levont következtetések, a növekvő forgalmi igények és a műszaki
újdonságok közösen segítették a hazai vasúti hidak átépítését a századfordulón. Az új
vonalakon előrelátó módon foglalkoztak a lehetséges forgalom növekedésével. Ennek
kiszámítására megalkottak egy képletet, melynél változó elemként a vasúti kocsik
tengelyterhelését vették figyelembe. Bár a kocsik esetében is voltak műszaki újdonságok, de a
terhelési mutatók alapján egyrészt a várt forgalom tervezett maximumához képest növelt
teljesítményt vettek figyelembe a tervezéskor és a kivitelezéskor. Másrészt a kocsik
tengelyterhelésének ismeretében az esetleges veszélyes súlyú kocsikat kisorolták a
szerelvényekből és más útirányon át közlekedtetett szerelvényekkel továbbították a
célállomásra. A legnagyobb vízi természeti akadálynak számító Dunán külön hídépítési
program indult, s így költségvetési pénzből sikerült (a korábbi magán) a korban már MÁV
tulajdonban lévő vonalakon a fából készült, vagy hiányzó hidakat vasszerkezetűre cserélni,
vagy a forgalomba helyezni. (Pozsony, Komárom, Esztergom, Északi összekötő híd, Baja,
Gombos, Újvidék - 7. ábra) A magyar ipar számára is hatalmas megrendelést jelentő
hídprogramban olyan különleges átkelések is megszűntek, mint a már korábban említett AlföldFiume vasút Gombos és Erdut közötti kompos szerelvény utaztatása. (8. ábra) A több
évtizedekig gőzkomppal átszállított szerelvények 1910-től minden időjárási elemtől
függetlenül haladtak át a Duna fölött. (9. ábra) A vasúti hidak segítségével sikerült a folyókhoz
kapcsolódó természeti akadályokat leküzdeni.
A korszak végét az 1907-ben kiadott miniszteri rendelet jelenti, ami egyúttal a ma is használt
szabályozókat rögzítette. A rendeletben kiadott (30666/1906) pontok előírták, hogy minden
hidat vasszerkezetűre kell tervezni, és ilyen anyagból lehet csak áthidalást építeni. Ütemezés
szerint minden hidat rendszeres vizsgálatnak kell alávetni. A hidaknak saját igazolvány
készítését és az állapot folyamatos nyilvántartását írta elő a miniszter. Ez a rendelet napjainkba
is érvényben van – természetesen sokféle kiegészítésekkel.
A folyók és egyéb vizek okozta természeti akadályokat így sikerült a vasúti építkezések
segítségével részben, vagy teljesen megoldani az egész országban. A bővülő vasúti hídépítések
egyúttal a szabályzások alapjául is szolgáltak. A felmerült problémák, vagy megoldatlan
kérdések kiváltották a hidak helyzetének jogi és a napi forgalom szempontjából döntő műszaki
ellenőrzését, melynek módszereit sikeresen vezeték be. A természeti akadályok a
századfordulótól a gyakorlatban nem jelentettek gondot – köszönhetően a vasúti hídépítéseknek
is.
A MAGASHEGYI VASÚTI PÁLYÁK ALAGÚTJAI ÉS VIADUKTJAI, MINT A
TERMÉSZETI AKADÁLYOK LEKÜZDÉSÉNEK HATÉKONY MÓDSZERE
A vasútépítések műszaki feltételeinek fejlődése lehetővé tette, hogy olyan magashegyi
településeket, gazdaságokat is elérjenek a vonalak, melyekhez korábban nagy nehézségek árán,
vagy egyáltalán nem lehetett szállítani. Szinte minden hazai hálózatfejlesztési tervben szerepelt
a határok elérése. A Kárpátok hágóin átvezető vasutak esetében csak a XIX. század utolsó
harmadában alakultak ki azok a módszerek, melyekkel a keleti és déli országhatárokhoz
vezethettek vasutakat.
A MÁV legbonyolultabb vonalvezetésű hegyi pályája Máramarosszigetről Kőrösmezőig
vezetett. Az 1872-ben már Máramarosszigetig megnyílt vonalat az államvasút épített tovább az
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1892-ben elfogadott törvény alapján.104 A 77 kilométer hosszú pályán 277 darab különböző
műtárgy épült (alagút, viadukt). A Tatárhágón fekvő országhatárnál is volt egy alagút, melynek
nagyobb része (653 méter) Ausztria Galícia nevű tartományába volt. (10. ábra) A rendkívül
nehéz terepviszonyok ellenére a vonal átadása a tervezett 1894. december elsejéhez képest csak
két hetet késett!
A hazai vasúthálózat legnagyobb völgyi áthidalását a Csíkszeredától a Gyímesi hágón át kilépő
MÁV vonal építésekor készítették el a kivitelezők. A Csíkszentmihály és Lövész közötti
Karakó-völgyhíd 102 méter hosszú és 64 méter mélységű völgy fölött halad át. A négy pillérre
épített viaduktot – a korabeli műszaki felkészültség mellett! – 72 nap alatt építették meg és
1896, decemberében adták át a forgalomnak (11. ábra) Szerencsére az első világháborúban nem
a pilléreket, hanem a szerkezet középső elemeit robbantották fel az 1916-ban lezajlott román
betöréskor és gyorsan sikerült helyreállítani. (12. – 13. ábra)
Végül egy különleges alagút mutatja, hogy a magashegyi vasúti pályákon túl
középhegységekben is gondot okozott a forgalom fenntartása. A természeti erők közül a hó (és
esetenként a kő) zavarta meg a Győr és Veszprém közötti pálya építését. A Bakony Cuha
völgyében kanyargó helyiérdekű vasút omlásveszélyes szakaszán megépített lyukas alagút
biztosította az esetleges baleset bekövetkeztekor is az utasok menekülési lehetőségét. (14. ábra)
A hegyi terep okozta problémákra a vasutak kiépítésekor sikeres választ adtak a mérnökök. A
különlegesen nehéz terepadottságok ellenére a kivitelezéskor olyan jól dolgoztak a munkások,
hogy a sokáig lehetetlennek látszó feladatokat is kiválóan megoldották.
VÁROSON BELÜLI TERMÉSZETI AKADÁLYOK LEKÜZDÉSE FIUMÉBEN
A vizeken és egyekben megtalálható természeti akadályok mellett gyakran előfordult sűrűn
lakott városrészekben is olyan probléma. melyet a vasúti építkezések során próbáltak meg
orvosolni. Ilyen nem várt gondot okozott Fiumében a tengerpart vasúti elérése. A keskeny
sávban húzódó város tengerpartra tervezett pályaudvarát a szerelvények csak egy nagy ívű
alagút segítségével érhették el. Bár Károlyvárostól Fiuméig már 1874-ben megnyílt a vasúti
pálya, de nagy forgalmat 1882 után bonyolított le a MÁV vonal. A Budapest és a tengeri kikötő
között létrejött közvetlen vasúti kapcsolat megkívánta az új személy- és teherpályaudvar
építését. (15. ábra) Ezt a bővítést természeti akadályként zavarta a város nevét is adó Fiumara
csatorna. Különleges forgóhíddal lehetett csak a városi közforgalmat és a vasúti szerelvények
áthaladását biztosítani. A napjainkban is működő hidat a XIX. század végén használatba vették,
s az 1891-ben felépített új pályaudvarra már ezen keresztül futottak be a szerelvények. (16.
ábra)
A másik akadály a tenger volt, amely nehézzé tette a kikötőváros pályaudvarának bővítését. A
150-200 méteres feltöltés segítségével megnyitott – napjainkig is Baross Gábor nevét viselő –
mólósoron hatalmas dokkok, rizshántoló, kőolaj-finomító kezdte meg a működését. (17. ábra)
A fiumei kikötői forgalom ugrásszerű növekedése, a szintén gyorsan emelkedő nyaralók száma
kiváltotta a pályaudvar bővítését. A természeti adottságok hátrányából eredő gondokat a vasút
bővítésével sikerült megoldani
A példák egyértelműen bizonyítják, hogy a hazai vasútépítések folyók mentén, magas
hegyekben, tengerparton egyaránt új műszaki megoldásokat váltottak ki. A magyar mérnökök
mind a tervezésben, mind a kivitelezésben példamutatóan elöl jártak. A kivitelezésben
résztvevő hazai és külföldi munkások kiválóan megoldották a feladatokat. A közös munka
vezetett el oda, hogy a vasút segítette és siettette a természeti akadályok leküzdését.
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Felhasznált irodalom
Magyar vasúttörténet 1-4. kötet (főszerkesztő: Dr. Kovács László)
Vörös László Magyar vasúti évkönyv

Budapest, 1996

Pest, 1878

Majdán János: A folyók felett átívelő nagy vasúti hidak kiépítése Magyarországon 1914-ig.
In: A történelem szálai (Szerk.: Fischer Ferenc – Hegedűs Katalin – Rab Virág)
Pécs, 2010. 321-329. p.

1.

. ábra A faszerkezetes szolnoki vasúti híd
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2.

ábra A Tisza medre fölé épített szegedi vasúti híd

3.

ábra Boltozott vasúti híd 1851-ből Zebegényben
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4.

ábra Magyarország vasúti hálózata (1875)

5. ábra Az eszéki (fa) vasúti híd leszakadása (1882. szeptember 23. 14 óra 10 perc)

401

6. ábra Az új eszéki vasúti híd (vasból) és a közúti átkelő

7. ábra Vasúti híd a Dunán Bajánál

8. ábra A gombosi gőzkomp
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9. ábra A gombosi vasúti híd a Duna fölött

10. ábra A Máramarossziget - Kőrösmező vasútvonal völgyhídja és alagútja

11. ábra A Karakó völgyhíd
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12. ábra A felrobbantott Karakó völgyhíd (1916)

13. ábra Az ideiglenesen megjavított Karakó völgyhíd
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14. ábra Omlásveszély elleni alagút a Cuha völgyében

15. ábra Fiume pályaudvara és kikötője
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16. ábra A Fiumara csatorna forgóhídja

17. ábra A fiumei teherpályaudvar
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Máthé Csongor105
A MOTORIZÁCIÓS SZINT VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ROMÁNIÁBAN
BEVEZETÉS:
A posztmodern kor kapitalista berendezkedésű államaiban a térbeli mozgások magas
intenzitása figyelhető meg úgy a személyforgalom, mint a teherforgalom esetében. Gyakori
helyváltoztatások valamint a nagy volumenű forgalom gördülékeny lebonyolítása elsősorban
magas szervezettséget (logisztika, szabályozás), fejlett szállítási infrastruktúrát és speciális
gépjárműveket, berendezéseket feltételez. A közlekedési ágazatok közötti teljesítmény
megoszlásra (modal split) vonatkozó statisztikai adatsorok az utóbbi két évtizedre nézve
egyértelműen a közúti közlekedési alágazat súlyának fokozódását támasztják alá Közép-KeletEurópa országaiban. E gyors térnyerés egyrészt a termelési- és értékesítési rendszerek
átalakulása által kiváltott speciális szállítási igényekhez való igazodás, másrészt a lakossági
mobilitás robbanásszerű növekedése következménye. A közúti közlekedés primátusi státusza
ugyanakkor számos problémát is eredményez: területhasználat, közvetlen- és közvetett
környezetterhelés, közlekedésbiztonság, esélyegyenlőség stb.
Hatékony közlekedési rendszerről akkor beszélhetünk, ha a közlekedési rendszer keresleti
és kínálati oldala közt (közel) egyensúlyi állapot áll fenn. Ugyanakkor az egyensúlyi állapot
fenntartása napjainkban meglehetősen utópisztikus elvárás a keresleti oldal magas
változékonyságából és kiszámíthatatlanságából eredően, és ebben nagy szerepe van a személyi
mobilitási igények alakulásának is. Le egyszerűsítve és általánosítva a közlekedésben
résztvevők közel azonos időt (1-1,5 óra) hajlandóak a helyváltoztatásra fordítani, viszont a
megtett távolságok iránti igény, akárcsak a kényelem, és biztonságosság iránti igény növekvő
tendenciát mutatnak. E keretfeltételek teljesítésére kis- és közepes térszintek esetében
leginkább a személygépjármű – gyorsforgalmi út páros alkalmas. Ezzel is magyarázható a
térségünkben található országok gépjárműparkjának bővülése és ezzel párhuzamosan a közúti
forgalomi fluxusok fokozódása is.
MOTORIZÁCIÓS SZINT ALAKULÁSA ROMÁNIÁBAN
Nemzetközi viszonylatban Románia gépjárműparkja meglehetősen alulfejeltnek tűnhet,
viszont nem elhanyagolható az utóbbi évtizedre jellemző növekedési tendencia. Ennek ellenére
a 2013-ra vonatkozó motorizációs index – 235 személygépjármű/1000 lakos – még mindig
messze alulmarad nemcsak a nyugat-európai országok átlagértékeihez képest, de több KözépKelet-Európai ország, köztük Magyarországhoz képest is (1. ábra). Lényegében az egykori
NDK, ill. Spanyolország 1986-os motorizációs szintjét közelítjük meg 2014-ben (PROBÁLD
1988). Kétségtelen, hogy Románia sokat fejlődött ezen a téren a rendszerváltást követően, a
töretlen gépjárműpark bővülési trendjét negatívan befolyásolta viszont a 2009-re begyűrűző
gazdasági válság, melynek hatására a motorizáció növekedési üteme átmenetileg lelassult,
azonban minden jel arra utal, hogy a motorizációs index a közeljövőben ismét látványosan
növekedő irányt vesz. A motorizációs szint alakulását nem egyszerű modellezni, kétségtelen
viszont hogy az átlagos életszínvonal, az átlagos jövedelem, valamint a nemzetgazdaság
állapota és versenyképessége kulcsfontosságú tényezőknek tekinthetőek. Komplex
összefüggések feltárása csak megalapozott kutatások által lehetséges (FLEISCHER T. ET AL
2009), mindazon által elmondható hogy az EU fejlett tagországaira vonatkozóan mintegy 500
személygépjármű/1000 lakos körüli motorizációs ráta jellemző. Amennyiben ezt az értéket
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vesszük irányadónak felvetődik a kérdés, hogy Románia mikor és hogyan ér(het)i el ezt a szintet
és amennyiben ez bekövetkezne, egyáltalán milyen következményekkel számolhatunk?

9. ábra: Motorizációs ráta (személygépjármű/1000 lakos) alakulása.
Forrás: Eurostat adatok alapján (2014), szerkesztve
A forgalomba bejegyzett személygépjárművek alakulását tekintve Romániában tíz év
alatt 52%-os növekmény mutatható ki (2. ábra), viszont a bővülés nem éppen lineárisan alakult.
A 2005-ben beindított roncsautó-program sikereként is felfogható az, hogy az első évben
mintegy 14 600, tíz évnél régebbi, személygépjárművet vontak ki a forgalomból. Ezzel a
hírtelen bekövetkező változással magyarázható a motorizációs ráta alakulásában megfigyelhető
negatív anomália. Érdekesség, hogy a legnagyobb növekmények épp a válságot megelőző,
valamint a konszolidálódás kezdeti évben következett be 47 ezer, ill. 75 ezer személygépjármű
többlet formájában. 2011-el kezdődően újból egy lassúbb ütemű növekedés figyelhető meg,
mely évi 15-20 ezer újonnan regisztrált gépjármű megjelenését eredményezte.

10. ábra: Motorizációs szint alakulása Romániában.
Forrás: Román Statisztikai Hivatal adatai alapján (2014), szerkesztve
A 2000-es évek közepére jellemző általános gazdasági feltételek javulása mellett a
gépjárműpark bővülésében kétségkívül meghatározó tényező volt Románia 2005-ös felvétele
408

az Európai Unió tagállamai közé, mivel az előnyösebb feltételek hatására fellendült a külföldről
importált, döntő mértékben használt személyautók adásvétele és forgalomba helyezése. Ilyen
módon a szerényebb jövedelemmel rendelkezők is beléphettek az autótulajdonosok táborába,
valamint a második autó beszerzése és üzemeltetése is egyre inkább elterjedt modellé vált. A
nemrég nyilvánosságra hozott közúthálózati-fejlesztési terv 106 is a motorizációs színt
növekedését vetíti előre, a Nemzeti Közlekedési Modell 2020-ra vonatkozó szcenáriója 26%
növekedéssel számol, továbbá 2030-ra évi 5%-os növekedés mellett 350
személygépjármű/1000 fő értéket prognosztizál.

11. ábra: Gépjármű ellátottság megyei szinten 2013-ban (kvintilisek).
Forrás: Saját térkép a Román Statisztikai Hivatal adatai alapján (2014), szerkesztve
A személygépjármű ellátottság területi megoszlását tekintve meglehetősen változatos
különbségek rajzolódnak ki. Fővárosi szerepkörének köszönhetően Bukarest szűkebb
vonzáskörzetében van a legtöbb forgalomba helyezett személygépjármű, a fejlett országokat
megközelítő 434 személygépjármű/1000 fő értéket lényeges leszakadás követi, hiszen a
rangsorban második Temes megye (273 személygépjármű/1000 fő) is 37%-os csökkenést
jelent. Bukarest kiváltságos helyzete az országos viszonylatban kirívóan magas fizetések, és az
ebből származó magasabb jövedelmek, valamint a vállalatok és intézmények által fenntartott
tekintélyes gépjármű flották (beleértve a taxikat is) üzemeltetéséből adódik. Magas
motorizációs rátával rendelkeznek továbbá a történelmi Erdély, a Bánság valamint a Partium
területét lefödő megyék mivel mindannyian a Bukarest-Ilfov térség nélküli országos átlagérték
(191 személygépjármű/1000 fő) fölött pozícionáltak. A székelyföldi megyék között viszonylag
kis eltérések mutathatóak ki – Hargita (214), Maros (206) és Kovászna (205) – az országos
rangsorban középmezőnyhöz tartoznak. A rangsor utolsó öt helyén három dél alföldi – Ialomiţa,
Teleorman, Călăraşi – valamint két észak-kelt Moldvai megye – Vaslui és Botoşani – található,
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az abszolút minimum érték 111 személygépjármű/1000 fő. Nagy kontrasztot mutat BukarestIlfov térség és a déli szomszédsága közötti különbség, továbbá az is érdekes adalék, hogy Iasi
megye alulról a hatodik helyen pozícionált, annak ellenére, hogy a megyeszékhelye Jászvásár
egyértelműen Románia nagyvárosai közé tartozik, továbbá Moldva regionális központja és
legfejlettebb városa is.
A gazdasági teljesítőképesség (4. ábra) és a motorizációs ráta között kimutatható egy
laza kapcsolat, tehát a fejlettebb megyék magasabb személygépjármű ellátottsággal
jellemezhetőek. Kisebb anomáliák a mindkét rangsorban középtájon pozícionált megyék
esetében fordul elő, viszont a szegényebb megyék ugyancsak alacsony motorizációs rátával
jellemezhetőek. Indokoltnak tűnik a motorizációs ráta komplexebb vizsgálata a gazdasági
helyzet kiemelt figyelembe vételével.

4. ábra: A bruttó hazai termék (euro/fő) megyei bontásban 2011-ben.
Forrás: Saját térkép Eurostat adatok alapján (2014) szerkesztve
SZEMÉLYGÉPJÁRMŰPARK SZERKEZETÉNEK ALAKULÁSA:
A gazdásági helyzet (teljesítőképesség) és motorizációs ráta közötti kapcsolat
komplexitását jól érzékelteti az első alkalommal forgalomba helyezett személygépjárművek
eredet szerinti megoszlásának alakulása (4. ábra) is. 2007-ben az újonnan forgalomba helyezett
személygépjárművek közel 70%-t még az újgyártmányú járművek képezték, tehát az ekkor még
felívelő tendenciát mutató gazdaság ereje itt is jól tetten érhető. A váláság begyűrűzését
követően, ez az arány teljesen felborul és 2008-tól kezdődően a forgalomba újonnan belépő
gépjárművek döntő hányadát külföldről importált (használt) személygépjárművek teszi ki,
melyek volumenét tekintve évente 95 (2011) és 300 ezer (2008) közötti darabszámot jelent. Az
újgyártmányú személygépkocsik esetében a 2007-es bázisévhez képest 2013-ra mintegy 80%os csökkenés (57 700 darab, 2013-ban) mutatható ki, tehát az autóértékesítési piac még mindig
nem tért vissza a válságot megelőző állapotához.
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Annak ellenére, hogy a kormány több intézkedést is foganatosított az autóértékesítési piac
befolyásolása érdekében – roncsautó program beindítása, környezetvédelmi illetékek kiszabása
az importált autók forgalomba helyezésekor – a személygépjármű park korszerinti struktúrája
az utóbbi öt évben kedvezőtlen átalakuláson ment át (5. ábra). Míg 2007-ben a két évnél
fiatalabb személygépjárművek részaránya 12,3% volt, ez 2013-ban 2,6%-ra csökkent le,
továbbá a tíz évnél idősebb személygépjárművek részaránya 37%-ról 57%-ra módosult. A
gépjárműpark kor szerinti összetételében végbement változások lényegében az input oldalon
történt markáns változásokkal magyarázhatóak. Az elöregedő tendenciát mutató gépjárműpark
ugyanakkor számos problémát vet föl, a közlekedésbiztonság, energiatakarékosság és
környezetvédelmi szempontok érvényesülése terén.

5. ábra: Újonnan forgalomba bejegyzett személygépjárművek megoszlása eredtük
szerint.
Forrás: Román Statisztikai Hivatal adatai alapján (2014), szerkesztve

6. ábra: Bejegyzett személygépjárművek megoszlása gyártási időpontjuk szerint.
Forrás: Román Statisztikai Hivatal adatai alapján (2014), szerkesztve
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KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG:
A kiegyensúlyozott, jól működő közúti közlekedési rendszer egyik fontos ismérve a
kielégítő közúti közlekedésbiztonsági mutatók időbeni tartóssága. Lényegében a közlekedés
biztonságossága több tényező együttes eredőjeként értelmezhető, a viszonylag könnyen
megragadható elemeken – infrastrukturális ellátottság, műszaki elavultság, közlekedési normák
– át, egészen a sokkal specifikusabb humán tényezőkig, mint a közlekedési morál és a
közlekedésben részt vevők magatartása.
A baleseti statisztikai adatok valójában csak a következményeket képesek feltárni a
háttérben meghúzódó ok-okozati összefüggésék kielemzésére mélyreható kutatómunkára van
(lenne) szükség. Mivel civilizációnk alapvető morális és jogi normája szerint egyaránt az
emberélet a legértékesebb, ezért teljes mértékben megalapozott az a törekvés mely a közúti
balesetek és ezek által kiváltott elhalálozás visszaszorítására irányul. A közlekedésbiztonság
kérdése EU szintjén is napirenden van, és örömteli a legtöbb tagállam esetében megfigyelhető
javulás mely a többéves statisztikai adatsorok kedvező alakulásában érhető tetten.
Komoly kihívás viszont a közlekedésbiztonság, javítása olyan körülmények között mikor
a gépjárműpark folyamatosan fejlődik, a személyi mobilitás iránti igény növekvő tendenciát
mutat és ezek eredőjeként a forgalmi fluxusok is növekednek. A kérdés tehát egyszerűen úgy
is megfogalmazható, hogy hogyan csökkenthető a belesetek és sérülések száma úgy hogy
fokozódik a közutak forgalmi terheltsége? Ebben a tekintetben Románia számára elsősorban a
hasonló gazdasági-társadalmi viszonyokkal jellemezhető szomszédos tagországok képezhetnek
egy reális viszonyítási alapot.

7. ábra: Közúti balesetek által okozott elhalálozás alakulása.
Forrás: Eurostat adatok alapján (2014), szerkesztve.
A Romániára vonatkozó baleseti statisztikai mutatók sajnos úgy az EU-s átlagértékekhez,
mint a Magyarországi viszonyokhoz képest is sokkal kedvezőtlenebb helyzetet mutat
(CĂLINOIU 2012). Gyakorlatilag egy atipikus tendencia azonosítható be, hiszen kirívó módon
Románia esetében a közlekedésbiztonsági mutatók a 2003-2008 időszakban az EU
tagországokra jellemző lassú javulással teljesen ellentétes irányba mozdultak el (MÁTHÉ 2011).
Összehasonlítás képen, míg 2008-ban Romániában egy millió lakosra 148 közlekedési
balesethez köthető halálesetet regisztráltak, addig Németországban, mely egyébként kétszer
nagyobb motorizációs rátával rendelkezik, 54,5 eset jutott, sőt Magyarország is 100 eset alatt
zárt. Az ezt követő periódusban örvendetes módon lényeges javulás azonosítható be, viszont a
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2008-2012 időszakra vonatkozó 31%-os javulás ugyancsak alulmaradt a Magyarországra
vonatkozó 38%-os csökkenéshez képest. Kedvező fejlemény viszont hogy habár a Romániai
motorizációs ráta növekvő tendenciát mutatott 2008 után is, sikerült a baleseti statisztikai
adatokon javítani, és pillanatnyilag úgy tűnik rátaláltunk a helyes útra.
Felvethető viszont a kérdés, hogy amennyiben az európai mércéhez képest alacsonyfokú
motorizáció ilyen nagyságrendű problémákat okoz a közlekedés biztonság terén, akkor milyen
tendencia várható abban az esetben, ha a gépjárműpark jelentős fejlődésen megy át viszonylag
rövid időszak alatt? Természetesen erre a kérdésre nem lehet objektív és jól megalapozott
választ adni, viszont az is egyértelmű hogy amennyiben a közlekedési infrastruktúra fejlődési
üteme lemarad a motorizáció üteméhez képest a jelenleg jól tetten érhető kibillent egyensúly
további romlása, súlyosbodása várható.

8. ábra: Közúti balesetek által okozott elhalálozás megyei bontásban 2013-ra.
Forrás: Saját térkép a Román Statisztikai Hivatal adatai alapján (2014), szerkesztve
Az Országos Autópálya- és Közútkezelő Társaság107 megrendelésére elkészített 2005-ös
és 2010-es közúti forgalmi felmérés egyértelműen kimutatja a közúti forgalomi fluxusok
fokozódását, továbbá a fő közlekedési folyósok valamint a regionális fontosságú városok
elővárosi útszakaszainak fokozott (túl)terheltségét. Kiemelkedő a Konstanca-Bukarest-PitestiNagyszeben-Arad valamint a Bukarest-Brassó- Kolozsvár-Nagyvárad tengelyeken végbemenő
forgalom, ahol a 15 000 ÁNF körüli érték is gyakran előfordulnak. A közúti közlekedési hálózat
jelenlegi kiépítettségi szintje – gyorsforgalmi úthálózat alulfejlettsége – mellett nem képes a
forgalmi igények optimális kiszolgálására. Az egyensúlyi helyzet felborulását jelzi a közúti
balesetek magas száma is. Fontos fejlemény lenne tehát a közlekedés biztonság javulása
szempontjából a megkezdett gyorsforgalmi úthálózat minél gyorsabb kiépülése. Az ország
szegénységi bizonyítványa, hogy hathatós EU-s támogatás ellenére is tíz év alatt mindössze 531
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km autópályát sikerült megépíteni, ily módon, 2013 végén mindössze 644 km autópálya volt
átadva a forgalomnak, valamint jelenleg 189 km nyomvonal áll a kivitelezés különböző
stádiumában. Külön problémát jelent, hogy eddig jelentős előrehaladás csak a KonstancaBukarest-Pitesti-Nagyszeben-Arad tengely esetében tapasztalható, melyet sikerült valamelyest
tehermentesíteni.
Amennyiben a balesetek bekövetkezésének a körülményeit és jellegét is figyelembe
vesszük (8. ábra) szintén kirívó helyzet tárul fel. Felettébb aggasztó, hogy roppant magas az
olyan közút balesetek részaránya, amelyekben gyalogosok is érintettek voltak (33%), sőt az
utóbbi tíz évben ebben a tekintetben egyáltalán nem mutatható ki előrelépés! Románia esetében
1 millió főre 40,4 gyalogos elhalálozás jut, míg az EU-27 átlagértéke ebben a tekintetben 12,3,
sőt még Magyarország (19,2) is sokkal kedvezőbb helyzetben van108!

9. ábra: Balesetek száma a balesetek körülményei és jellege függvényében 2013-ban.
Forrás: Román Statisztikai Hivatal adatai alapján (2014), szerkesztve
Nyílván a jelenség több tényező együttes eredője, viszont a közlekedési infrastruktúra
hiányosságainak ebben a tekintetben igencsak súlyos szerepe van. A települések és főképp a
városok szintjén a gyalogosok nem részesülnek elegendő aktív- és passzív védelemben, sok
esetben hiányoznak a védettséget nyújtó alul- és felüljárók, a gyalogátjárók karbantartása és
megfelelő jelzése is sok kívánnivalót hagy maga után. Komoly probléma az elkerülő utak
valamint a gyorsforgalmi utak hiánya, melynek következtében számos esetben a tranzit
forgalom jelent komoly közlekedésbiztonsági többletkockázatot. Nehéz feladat a közlekedési
morál javítása, a közlekedésben résztvevők felelős magatartásának fejlesztése. Ennek egyik
megnyilvánulása az egyre szigorodó KRESZ, viszont a gyorshajtás, mint általános közlekedési
jelenség visszaszorítása még egyáltalán nincs megoldva.
KÖVETKEZTETÉSEK:
Annak ellenére, hogy az elmult évtízedben a gépjárműpark jelentősen fejlődött Románia
személygépjármű ellátottsága még mindig messze elmarad a fejlett országokra jellemző
átlagértékektől. A motorizációs ráta területi megoszlása esetében ugyancsak jelentős
különbségek mutathatóak ki az ország egyes térségei, megyéi között, amelyben nem
elhanyagolható szerepe van a helyi gazdaság teljesítőképességének. A gépjárműellátottság
kérdése ugyanakkor tulmutat az egyszerű ágazati problémakörön, hiszen közvetve számos
folyamatra hatással van. Mindenek előtt a lakosság mobilitási szintjét érinti, tehát hatással van
az életminőség alakulására, továbbá kulcsfontosságú a közúti forgalom létrejöttében és
alakulásában. Alapvető fontosságú a térség közlekedési infrastruktúrális ellátottsága és a
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gépjárműpark közötti egyensúlyi állapot megteremtése. Sajnos Románia esetében az európai
mércével mért meglehetősen szerény motorizációs szint is komoly problémát okoz a közúti
kölekedésben, pedig a nemzetközi tapasztalatok, valamint a jeleneleg zajló hazai folyamatok
tendenciái is a motorizáció várható növekedését vetitik előre.
A bővülő gépjárműpark egyre fokozódó környezeti terhelést is jelent, ezért a
gépjárműpark minőségi összetétele sem mellékes. Kimutatható, hogy a kormány erőfeszítései
ellenére a személygépjárműpark elöregedő fázisba lépett, melynek okozója a 2008-as gazdasági
válság utáni években forgalomba helyezett személygépjárművek kor szerinti megoszlásának
drasztikusan átalakulása. Az importált használt autók térnyerése valamint a korábban
forgalomba helyezett új járművek természetes korosodása felveti a kérdést, hogy amenyiben a
motorizáció szintje valóban növekedni fog milyen lesz a gépjárműpark átlagos technikai
színvonala?
A legnagyobb problémát ennek ellenére egyértelműen a közúti közlekedésbiztonság
alacsony szinvonala képezi. Habár arányaiban Románia kevés személygépjárművel
rendelekezik, sőt néhány kivétellel a forgalmi fluxusok sem túlságosan magassak a közúti
balesetek által kiváltott halálesetek elfogadhatatlanul magas gyakoriságot mutatnak! Külön
problémát jelent ezen belül a gyalogosok érintettsége, kitettsége hiszen tíz éve alatt sem sikerült
elérni előrelépést. Összeségében komoly aggájokat ébreszthet a közlekedésbiztonság jövőbeli
alakulása ha a motorizáció gyors növekedését feltételezzük. A felvázolt problémák megoldása,
enyhítése részben a közlekedési infrastruktúra fejlesztésétől, ez belül a gyorsforgalmi úthálózat
kiépítésétől várható, ezáltal a fejlesztések fontossága egy új megvilágítást is kaphat a klasszikus
gazdaságfejlesztő hatásmechanizmus mellett. A témakör mélyebb kutatása tehát mindenképp
indokolt, hiszen a rendszer optimális működésének biztosítása több megfontolásból nézve is
kiemelt fontosságú feladat.
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Mika János109
ENERGETIKAI TÁRGYÚ KIADVÁNYOK AZ EKF SZERZŐITŐL (2011-2014)
Összefoglalás. A tanulmányban röviden öt papír- és elektronikus kiadványt ismertetünk,
amelyek nagyrészt az EKF szerzői által írott tanulmányokat tartalmaznak a megújuló
energiaforrásokkal és az éghajlatváltozással kapcsolatban. Röviden áttekintjük a cikkeket és
ízelítőként néhány fontos ábrát és táblázatot a jelen tanulmányban is megismételünk
BEVEZETÉS
Az elmúlt években (2011-2014) néhány tematikus kiadványt jelentettünk meg papírban illetve
az Interneten. Tanulmányunk az ezekben található energiatudatosságra nevelést hordozó
írásokat tekinti át. Kezdjük a felsorolást azokkal az e-tankönyvekkel, amelyeknek 2011-ben
írhattunk meg a földrajztanár MA képzés számára. Ennek 11 magyar és 2 angol nyelvű
fejezetéből „A természeti erőforrások gazdaságtana” (Kajati, 2011) és a „Klímaváltozás,
hatások, válaszadás” (Mika, 2011, angolul is) érinti a fenti témakört.
Két évvel később, 2013-ban azt a 13 fejezetet készíthettük el, immár angol és magyar
párhuzamos kiadásként, amiket a geográfus mesterszak sajátosan egri „Erőforrás és
kockázatelemző” illetve „Régiómenedzser” szakirányain oktatunk. Ebben a „Fenntarthatóság
és a kockázatok tudatosítása” (Pajtókné Tari – Mika, 2013) tartalmaz az energiatudatossághoz
kapcsolódó fejezeteket.
A Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés 2013 címmel megjelent
konferencia kötetben négy tanulmányt említhetünk, melyek az energiatudatossággal
foglalkoznak (Kovács et al., 2013; Rázsi et al., 2013; Pajtókné Tari, 2013; és Patkós – Tóth,
2013)
A megújuló energiaforrások társadalmi aspektusait tárgyalja főként szakdolgozó- és
doktorjelölt hallgatóink tollából a Fiatalok megújuló energiákkal c. kiadvány, amelynek
Bevezetése (Pajtókné Tari, 2013) a következőképpen ecseteli a témakör jelentőségét:
„Napjainkban a megújuló energiaforrások egyre inkább a társadalom figyelmének
középpontjába kerülnek. A legtöbb Kárpát-medencei magyar polgár szeretne tudatosan
gondoskodni a jövőjéről és környezetbarát módon hasznosítani a rendelkezésre álló
energiaforrásokat. A megújuló energiák fenntarthatósági szempontból meghatározóak és arra
is figyelmet kell szentelnünk, hogy ezek hasznosításával rengeteg új munkahelyet lehet
létesíteni. Meg kell még jegyeznünk, hogy az elmaradott vidéki területeken a társadalmigazdasági felzárkózás egyik kulcsterülete lehet a megújuló energiák tudatos hasznosítása. A
fiatal generációknak is meghatározó szerep juthat a megújuló energiák elterjesztésében és a
civil szféra is jelentősen hozzájárulhat a környezetbarát fejlesztésekhez.”
Végül, 2014-ben látott napvilágot, az energiahasználattal kapcsolatos környezeti
nevelés témakörében a Szakképzés és környezetpedagógia (EDU) elektronikus szakfolyóirat
ötödik száma, amelyben hét írást jegyez az EKF- és egyet a NYME Soproni szerzői gárdája. A
Főiskola írásai közül kettő a nemzetközi és a hazai energiaellátás helyzetét tekinti át, míg öt
írás közvetlenül a témakörhöz kapcsolódó környezeti nevelési aspektusokat tekinti át.
Megjegyezzük továbbá, hogy közvetlenül a nyomdába adás előtt áll a Környezeti
nevelés és tudatformálás című tanulmánykötet, amiben a 28 fejezet egri és egri kapcsolódású
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oktató és hallgató szerzői szólnak a címben jelzett témakör egyes vonatkozásairól, 25 ív
terjedelmű, papír kiadványként, de erről ma még nem volna illő beszámolnunk.
VÁLOGATÁS AZ E-TANKÖNYVEKBŐL
Kajati (2011) e-tankönyve elsősorban gazdasági szempontból elemzi az energetikát. A mű 27.
fejezet foglalkozik a megújuló energiaforrásokkal, amely megállapítja „Megújuló
energiahordozók vagy energiaforrások alatt azokat az energiaforrásokat értjük, amelyek
hasznosítása közben a forrás nem csökken, hanem azonos ütemben újratermelődik, vagyis
megújul. Alapvetően a napenergia, a szélenergia, a geotermikus energia, a vízenergia és a
biomassza tartozik a megújuló energiaforrások közé. Felhasználásuk igen sokoldalú lehet.”
Az egyes megújuló energiaforrásokról leírtak közül példaként álljon itt a 27. fejezet 14. ábrája
(hivatkozás a műben), amely a ma messze a legnagyobb arányt képviselő biomassza alapú
energia kinyerésének és felhasználásának a lehetőségeit mutatja be (1. ábra).

1. ábra: A biomassza energetikai hasznosítása (Kajati, 2011: 27.14 ábra)
Mika (2011) e-tankönyve a klímaváltozásról szól, ami akár négy szempontból is
érintheti az energetikát: (i.) A klímaváltozással módosul a megújuló energiaforrások
potenciálja; (ii.) helytől és évszaktól függően változhat a fűtési és hűtési igény, sőt pl. a vízzel
kapcsolatos műveletek energiaigénye is; (iii.) a szárazföldi és tengeri jég visszahúzódása
segítheti a fosszilis tüzelőanyagok elérését; végül, de nem utolsósorban (iv.) a megújuló
energiaforrások bevonásával és takarékosabb energiahasználattal mérsékelni lehetne magát a
klímaváltozást. Példaként ez utóbbi vonatkozásra utalunk, a 10-12 fejezet nyomán. A 2. ábra
azt mutatja be, hogy melyek a kibocsátás mérséklés lehetőségei és mi ezek egymáshoz való
viszonya.

2. ábra: Az egyes megoldások szerepe a CO2kibocsátás mérséklésében közép- és hosszútávon.
A vízszintes oszlopok 4 gazdasági modell eredményeit mutatják. A sötét árnyalatú oszlopok a
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650 ppm-es CO2-egyenértéken várt stabilizációra vonatkoznak, a világos vonalak 490-540
ppm-es stabilizációra utalnak. A „Nem CO2” a többi üvegházgáz mérséklésére utal.
A két évvel későbbi, a geográfus MSc-seknek készült művek közül Pajtókné Tari és
Mika, (2013) e-tankönyvének II. mellékletéből idézzük ide a megújuló energiaforrások témakör
2 nemzetközi és 3 hazai dokumentumát. Ezekben nagyon lényeges célkitűzések illetve
helyzetelemzések olvashatók, amelyeket persze már néhány év elteltével felülírhatnak ennek a
témakörnek az újabb lehetőségei és kihívásai. (Egy ilyenről, a klímaváltozás kérdéskörének új
jelentéséről a konferencia másik írásában számol be Mika, 2014).
Az IPCC Speciális Jelentése A Megújuló Energiaforrásokról és a Klímaváltozás
Mérsékléséről (IPCC SRREN, 2011. június 14.) A három évig készült, átfogó áttekintés
alapvetően a megújuló energiaforrásokról szól, s a klímaváltozás ezek elterjedésének csak az
egyik motiválója. Kimutatja a dokumentum, hogy a megújulók aránya a Világban már ma eléri
a teljes energiatermelésnek azt a 13 %-át, amit hazánknak 2020-ra kell teljesítenie az EU
tagjaként. Bemutatja azt is, hogy a Világ teljes 2008. évi energia-igénye reálisan számolva is
teljesíthető lenne megújuló energiákból, ha ehhez ki lehetne építeni a mindezt hasznosító
kapacitásokat. Természetesen, ezek költségei óriásiak lennének, de a jelentés azt is bemutatja,
hogy e költségek már sok megújuló energiaformánál és azok adott hasznosításánál
versenyképes áron kitermelhetőek a hagyományos forrásokhoz képest. A dokumentum
Döntéshozói Összefoglalója letölthető a http://srren.ipcc-wg3.de/ honlapról.
EU Útiterv a versenyképes, alacsony szénfelhasználású gazdasághoz 2050-re (Brüsszel,
2011. március 8) Az EU folytatja erőfeszítéseit a klímaváltozás mérséklése és az ezzel elérhető
olyan járulékos előnyök érdekében, mint az energia-függetlenség, energia-biztonság, a tisztább
környezet. Emellett, az EU úgy tekint e feladatok megoldására, hogy ez mindenképpen
elkerülhetetlen, s aki ezt hamarabb felismeri, az technológiai és piaci előnyökhöz juthat. Európa
ezért ezt a struktúra-váltást gazdaságfejlesztési stratégiájának középpontjába emeli. A
dokumentum átgondolt cselekvési tervet is felvázol, ami a hazai vállalkozók számára is
figyelmet érdemel, hiszen a hazai fejlesztési politika prioritásai is előbb-utóbb követni fogják
az
Unió
célkitűzéseit.
A
dokumentum
letölthető
a
http://ec.europa.eu/clima/documentation/roadmap/docs/com_2011_112_en.pdf címről.
NEGAJOULE 2020 A magyar lakóépületekben rejlő energia-megtakarítási
lehetőségekről. (Energia Klub 2011. márc. 1) A civil szervezet szakértői által készített 25
oldalas összefoglaló közel három éves, jelentős adatbázison alapuló kutatás zárójelentése.
Rámutat, hogy hatalmas tartalékok vannak különösen a nagyüzemi építésű, de az egyedi
tervezésű lakóépületek többségében is az energia-megtakarítás szempontjából. A dokumentum
letölthető a http://energiaklub.hu/sites/default/files/ negajoule2020_pdf.pdf honlap-címről.
Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve 2010-2020 (2011. május
19.) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gondozásában elkészült cselekvési tervben
megfogalmazott intézkedések az energia- és klímapolitikai célok megvalósításának
előmozdítása mellett a magyar gazdaság fejlődését, új munkahelyek létrehozását, a vidék
fenntartható fejlesztését is szolgálják. A dokumentum jogi és műszaki szempontból egyaránt
tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek elősegíthetik, hogy hazánk valóban teljesíthesse
azt az EU-n belüli vállalását, hogy a teljes energiaigény 13 %-a 2020-ra megújuló forrásokból
legyen
fedezhető.
Letölthető
a
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesiminiszterium/hirek/elkeszult-a-megujulo-energia-magyarorszag-megujulo-energiahasznositasi-cselekvesi-terve-2010-2020-cimu-kiadvany honlap-címről.
Nemzeti Energia Stratégia 2030 (Egyeztetési anyag, 2011. május) A jelenlegi döntéselőkészítő munkaanyag 134 oldalon ismerteti a magyarországi elképzeléséket. A tartalom
ismertetését a többi dokumentuménál rövidebbre fogjuk, tekintve, hogy az még sokat változhat,
mielőtt jogszabállyá válik. Ennek ismerete így is előnyt jelenthet azoknak, akik ilyen természetű
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vállalkozást folytatnak, vagy terveznek. Az előzetes dokumentum letölthető
http://www.kormany.hu/download/3/58/30000/ ESTRAT2030%2020110513.pdf címről.

a

VÁLTOZÓ FÖLD, VÁLTOZÓ TÁRSADALOM, VÁLTOZÓ ISMERETSZERZÉS
A Bevezetésben hivatkozott négy tanulmány közül elsőként Patkós és Tóth (2013)
tanulmányából lássuk azt az ábrát, ami egy regionális energia-partnerséget mutat be (3. ábra).
Amint a szerzők a kötet 119. oldalán kifejtik „A „SMART Grid” rendszerekben a termelő és a
fogyasztó szerepe nem olyan egyértelmű, mint a hagyományos hálózatokban. A helyzettől és
igényektől függően ugyanaz a háztartás lehet nettó fogyasztó vagy éppen termelő is (napszaktól,
időjárási helyzettől stb. függően). Ez a filozófia átültethető szinte valamennyi megújuló
energiára is, amennyiben lehetővé tesszük a település vagy térség társadalmának, hogy részt
vegyen a területen szétszórva található megújuló energiák összegyűjtésében és
hasznosításában. Erre lehet egy potenciális modell a hozzáadott érték partnerség (regionalvalue-added partnership) (RVP), … Az RVP célja a regionális hozzáadott-érték fenntartható
előállítása a helyi és regionális lehetőségek felértékelésével és ebből minden résztvevő számára
valamilyen profitot termelni.”

3. ábra: Egy regionális hozzáadott érték partnerség vázlata (Patkós ̶ Tóth, 2013)
A kötet további munkái közül elsőként Pajtókné Tari (2013) tanulmányára utalok, amely
összefoglalja a Főiskolán folyó megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kutatást és oktatást.
Ebből származik az 1. táblázat, amely felsorolja a hazai földrajz-alapképzésben egyedülálló
„Megújuló energiaforrások” szakirány keretében oktatott tárgyakat.
1. táblázat: Az EKF geográfus (BSc) szak megújuló energia szakirányának szaktantárgyai
Bolygónk energiakészletei
Energetikai anyagismeret
Energiagazdaság, energiapolitika
A műszaki rajz alapjai
Az energiatermelés környezeti hatásai
Energia és háztartás
Biomassza energetikai alkalmazásának alapismeretei Földrajzi kutatási módszerek
A biomassza energetikai alkalmazásának alapjai
Projektmenedzsment
A geotermikus energia alkalmazásának alapjai
Térinformatika I.
A szélenergia alkalmazásának alapjai
Önkormányzati ismeretek
A vízenergia alkalmazásának alapjai
Kommunikációs technikák
A napenergia alkalmazásai
Energetikai ellátó hálózatok
Megújuló energiás projektek finanszírozási lehetőségei
Kovács et al. (2013) tanulmánya bemutatja, hogy a tavalyi évig használatos földrajz
tankönyvekben hol milyen mélységben szerepeltek a megújuló energiaforrások. (A kép
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lehangoló, zömében elmaradott, hiányos anyagokkal találkozunk.) Emellett a cikkben sok
példát látunk arra is, hogy miképp lehet a természet- és társadalomföldrajz egyes témaköreit
összekapcsolni a megújuló energiákkal, az előbbiek eredményes tanítása érdekében.
Rázsi et al. (2013) tanulmánya három helyszínen, egymással összefüggésben álmodja
meg, hogyan lehetne az iskolában (Suli-projekt), az óvodában (Ovi-projekt), sőt egy városi
klubban (Ökoklub) végzett szemléletformálással elérni, hogy „a jelen gyermekeinek legyen
teljesen természetes az, ami a felnőtt lakosságnak gyakran még magyarázatra szorul.”
Végül, utalunk Pajtókné et al, (2013) írására, akik a klímaváltozás oktatásával
kapcsolatban azt is bemutatja, hogy a klímaváltozás iránti érdeklődés hogyan használható ki a
földrajz iskolai tárgykörébe tartozó folyamatok illusztrálására. A tanulmány beszámol egy
klímaváltozási szakköri anyag oktatásának első tapasztalatairól is. E munkának része volt egy
előzetes, majd az oktatást követő tudásfelmérés, amit sikerült másfél évvel később a tanulók
nagy részénél megismételni. Örömmel állapítottuk meg, hogy a közvetlenül az oktatás után
tapasztalt tudásgyarapodás mintegy fele a másfél évvel későbbi mérésre is megmaradt.
FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL
A graduális és doktorandusz hallgatók által írt nyolc tanulmány két nagy csoportra osztható. Az
első négy mű (Kovács, 2013; Barabás, 2013; Ütőné Visi és Kiss, 2013; Rázsi, 2013) a
megújulókhoz kapcsolódó ismeretszerzést, szemléletformálást mutatja be.
Ebből a körből való Barabás (2013) megállapítása az Internetes forrásokról. „A
megújuló energiaforrásokkal foglalkozó weboldalakat két nagy csoportra osztom. Az egyik, a
profit-orientált, ezek általánosságban megújuló energia profilú vállalatok oldalai. Ezek a weboldalak akkor nyújtják a legnagyobb segítséget, ha az érdeklődő az energiahasznosító
berendezésekről, ezek megtérüléséről, árairól szeretne bővebb képet kapni. Gyakran
találkozhatunk nagyon jó számításokkal, sok adattal, azonban mindig szem előtt kell tartanunk,
hogy ezeknek a vállalatoknak az eladás a legfontosabb. Tehát nem árt, ha az érdeklődő olyan
weboldalakat is megtekint, amelyek a piactól függetlenek. Ilyenek a tudományos weboldalak,
hírportálok, valamint a különféle megújuló energia profilú civil szervezetek oldalai, ahol a
megújuló energiákkal kapcsolatosan cikkeket, tanulmányokat olvashat, illetve a legfrissebb
hírekkel, technikai újdonságokkal is megismerkedhet.”
A másik négy tanulmány (Piskóti-Kovács, 2013; Krámos, 2013; Dulai, 2013; Tóth, 2013) a
megújulókkal kapcsolatos gazdasági tevékenységek lehetőségét elemzi. Ebből a körből PiskótiKovács (2013) alábbi megállapításait idézzük: „Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság Fejlesztési
Programjában a következő alintézkedésekben találkozhatunk a megújuló energiával, valamint
a fenntartható életmód népszerűsítésével:
(1) Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok
(szemléletformálás, informálás, képzés);
(2) Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket
elősegítő mintaprojektek;
(3) Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiával kombinálva;
(4) Helyi hő- és hűtési igény elősegítése megújuló energiaforrásokkal;
(5) Megújuló energia alapú villamosenergia, kapcsolt hő- és villamosenergia, valamint
biometán-termelés;
(6) Megújuló energia alapú térségfejlesztés;
(7) Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek.
Áttekintve a pályázati eredményeket megállapítható, hogy a civil szféra a fenntartható életmód
népszerűsítésében, a környezettudatosság és energiatakarékosság terjesztésében vállalja a
nagyobb szerepet, melyek ugyan mind a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fogalmak, de
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a megújuló energia hasznosításához közvetlenül nem kötődnek. Szinte az összes beadott
pályázat az (1) és (2) alintézkedéshez tartozik, egyedül a táblázatban felsorolt két utolsó kötődik
közvetlenül a megújuló energiaforrások hasznosításához.”
EDU SZAKKÉPZÉS-, ÉS KÖRNYEZETPEDAGÓGIA.
Nemrég (2014 decemberében) került fel a Világhálóra egy olyan összeállítás, amelyben hét
tanulmány foglalkozik az energiaellátással. Ez a folyóirat az EDU Szakképzés-, és
környezetpedagógia. Elektronikus szakfolyóirat nevet viseli. Szerkesztője és motorja Lükő
István. A teljes kötet letölthető a http://fikszh.hu/images/stories/pdf/edu_5.pdf honlapcímről.
A hét írás közül kettő (Mika és Kertész, 2014 illetve Kajati, 2014) a nemzetközi, valamint
a magyarországi energiapolitika főbb háttérmutatóival és szándékaival foglalkozik. A további
öt tanulmány mindegyike valamilyen formában az iskolai illetve azon kívüli oktatásban keresi
az energetikához kapcsolódó környezeti nevelési aspektusokat.
Ezen belül Ütőné Visi (2014) a Nemzeti Alaptanterv legújabb 2012-es változatában
vizsgálja a témakör helyét. Megállapítja, hogy a korábbi Alaptanterveknél sokkal több helyen
szerepel ez a kérdéskör. E tanulmányból emeltük ki az 1. táblázatot, amely összefoglalja az
energia lehetséges forrásait, beleértve a negajoule, azaz az energiatakarékosság lehetőségeit.
1. táblázat: Az energia jövőbeli lehetséges forrásai (Ütőné Visi, 2014 tanulmányából)
1. Nem megújuló (nem megújítható) energiaforrások (kémiai-,
nukleáris reakciók eredménye)
1.1. Fosszilisek (szén, kőolaj, földgáz)
1.2. Hasadó anyagok (urán)
2. „Kimeríthetetlen”energiaforrások:
2.1. Nap (UV, VIS, IR elektromágneses) sugárzása
2.2. Földünk kőzethője
3. Nap által generált un. megújítható, és megújuló
energiaforrások:
3.1. Biomassza (megújítható)
3.2. Szél (megújuló)
Folyók
vizeírásának
(megújuló)
Hasonló a témája3.2.
Kiss
(2014)
is, aki az iskolai földrajz tankönyveket nézte át
abból a szempontból, hogy hol mennyi és milyen információ található bennük a megújuló
4. Szerves hulladékok
energiaforrásokról. megállapította, hogy a néhány évvel ezelőtti állapotokhoz képest javult a
helyzet, de a régi, többnyire
változatlan
utánnyomással
készülő könyvek tartalma nagyon
4.1. Kommunális
szerves
hulladékok (háztartás)
szegényes volt ezen a téren.
A további írások
Apró és
Rázsi (2014)
egy iskolai
kezdeményezés, az ún.
4.2.közül
Ipari szerves
hulladékok
(pl. gumiipar,
műanyagipar)
Ökommandó, azaz az iskolában tapasztalt energiapazarlás észrevételezését és elhárítását vállaló
önkéntes hálózat létrehozásának
5. Energiaéshatékony
működésének
termelői
első éstapasztalatait
fogyasztói írja
rendszerek
le. Az internetes
Facebookra épülő hálózat
a fiatalok között kedvelt módja a tapasztalatcserének.
(negajoule)
5.1. Nagyobb hatásfokú berendezések
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5.2. Energiatudatos egyéni, kisközösségi életmód

Somoskői (2014) saját civil szervezeti tapasztalatairól számol be, amit hallgatóként és
környezeti aktivistaként szerzett Egerben, a Földrajz Tanszékhez kapcsolódó iskolán kívüli
formákban. Ezek a nem formális oktatást megvalósító kezdeményezések alkalmasak az
ismeretek olyan körülmények közötti, hatékonyabb átadására, amit az iskola függelmi
viszonyai nem tennének lehetővé.
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4. ábra: A földrajz BSc két specializációjának választása a hallgatók által (Patkós, 2014)
Végezetül, Patkós (2014) tanulmányából származik a 4. ábra, amely azt tükrözi, hogy
a Földrajz BSc hallgatói milyen arányban és abszolút számban választották az országban
egyedülálló Megújuló energiaforrások specializációt (korábbi nevén szakirányt) annak 2011-es
indulása óta. Maga a tanulmány is a Földrajz Tanszékhez kapcsolódó felsőoktatási
tevékenységet írja le az energiahasználat és a megújuló energiaforrások szemszögéből.
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Mika János110
SZÜNETELŐ MELEGEDÉS – KIHÍVÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
AZ IPCC JELENTÉSEIBEN (2013-2014)
ÖSSZEFOGLALÁS. Bolygónk átlaghőmérséklete legalább tíz éve nem mutat melegedést.
Hiányzik a korábban évtizedeken át megnyilvánuló, egyértelmű trend az alsó-troposzféra és az
alsó sztratoszféra léghőmérsékletében, az atmoszféra nedvességkészletében és az óceánok
felszínének hőmérsékletében is. A stagnálás oka minden bizonnyal a déli félteke óceánjainak
hirtelen felerősödő hőelnyelő képessége magyarázza, hiszen az északi félgömb kontinensein
még emelkedik a hőmérséklet, húzódik vissza a hó- és a tengeri jégtakaró. Az Antarktisz körüli
tengeri jég kiterjedése ugyanakkor fokozódik. Az éghajlati modellek nem tudják szimulálni a
stagnálást, ezen eszközök szerint 0,2 oC melegedésnek kellett volna bekövetkeznie a kérdéses
tíz év során. A stagnálást az IPCC Jelentés (Tudományos Alapok, 2013) Döntéshozói
Összefoglalója nem exponálja, s az a további Munkacsoportok Jelentéseiben (Hatások,
Alkalmazkodás illetve Mérséklés, 2014) sem hangsúlyos.
Írásunkban az IPCC Jelentései alapján ismertetjük a stagnálás szimptómáit, hatásait a rövid
(2016-2035) illetve hosszú távú éghajlati prognózisokra, az alkalmazkodási stratégiákra és a
kibocsátás-mérséklésre. Mindhárom témakörben ismertetjük a 2013 szeptembere és 2013
áprilisa között napvilágot látó IPCC jelentések kapcsolódó legfontosabb eredményeket. Ezek
alapján rámutatunk, hogy a tapasztalt stagnálás- illetve az ezt okozó folyamatok megértésének
hiánya a modellekben illuzórikussá teszi a rövid távú alkalmazkodást. Ugyanakkor, a
kibocsátás-mérséklés szükséges voltát a stagnálás nem érinti, hiszen a teljes éghajlati rendszer
hőtartalma folyamatosan növekszik, s az óceán felső 200 méterében megfigyelt függőleges
hőmérsékletkülönbség csökkenése is arra utal, hogy a mélyóceán ma még meg nem értett
hőelnyelése sem tarthat örökké. Mindazonáltal, a melegedés szünetelése az IPCC
negyedszázados fennállásnak legsúlyosabb kihívása, amit a kiadott hivatalos nyilatkozatok sem
kezelnek Jelentésekben feldolgozott tényekhez illő komolysággal.
1. BEVEZETÉS
Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület három vonatkozásban összegezte mindazt, amit a
legutóbbi jelentés (2007) óta a tudományos közlemények alapján megtudtunk. Még 2013.
szeptember 27-én jelent meg a Tudományos alapok (IPCC WGI, 2013). A 2014. március 31-én
látott napvilágot a Hatások, alkalmazkodás, sérülékenység (IPCC WG II, 2014), végül április
13-án a Kibocsátás mérséklése c. kötet (IPCC WG III, 2014). A három jelentés együttesen több
mint 6 és félezer oldal, sőt a Döntéshozói Összefoglalókat, a Technikai Összefoglalókat és más
mellékleteket is hozzá vesszük, akkor ez bő 7 ezer oldal.
A mostani, 1990 óta sorrendben 5. átfogó Jelentés kötet a tudományos közlemények bő
öt évig tartó összesítése nyomán bemutatja, hogy a természet és a gazdaság különféle
jelenségeit hogyan érinti már most az éghajlatváltozás, miként tudunk ezeken a többnyire
kedvezőtlen hatásokon enyhíteni tervszerű alkalmazkodással. A jelentés-folyam második
rámutat, hogy ez utóbbi lehetőségek ma még ritkán érvényesülnek az egyes országok és régiók
fejlesztési elképzeléseiben, pedig a Jelentés konkrét példái szerint ezzel el tudnánk kerülni a
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káros hatások számottevő hányadát, egyszersmind fokozni lehetne a térségenként és
szektoronként előforduló előnyös hatásokat is.
De, ne siessünk ennyire! Először nézzük meg, hogy mit mutat a tudomány magának az
éghajlatnak az alakulásáról, folytatódott-e az éghajlat energiamérlegének eltolódása, követte-e
ezt a hőmérséklet szokásos emelkedő tendenciája, továbbá azt, hogy milyen előrejelzések
készültek rövidebb és hosszabb távokra. Írásunkban e legbővebb fejezetet már valóban a
változáshoz történő alkalmazkodás illetve a kibocsátás-mérséklés fogja követni.
2. A KLÍMAVÁLTOZÁS TUDOMÁNYOS KÉRDÉSEI (IPCC WGI, 2013 ALAPJÁN)
2.1 AZ ENERGIA MELLÉKTERMÉKEI ÉS AZ EDDIGI KLÍMAVÁLTOZÁS
Amint ezt az 1. ábrán bemutatjuk, az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja a 21. század
elején is folytatta az emelkedést. Egyedül a metán (CH4) stagnált néhány évig, ám 2007-től újra
tovább emelkedett. A megtorpanásnak a technológia átalakulása lehetett a fő oka. A növekedés
folytatódásának pedig az, hogy a melegedés az északi magas szélességeken elérte a permafroszt
kevésbé stabil, olvadásra hajlamos területeit. Itt a zárványok megszűnése nyomán a felszínre
tört az évmilliók óta bezárt metán-hidrát, ami a légkörben metánná alakult.

1. ábra: A három legfőbb üvegházgáz koncentrációi a régmúlt évszázadok rekonstrukciói
és az utóbbi néhány évtized közvetlen mérési alapján. (IPCC WGI, 2013: Fig. 6.11)
A napállandó megfigyelése (2. ábra) a 1979-től áll rendelkezésre. Az ábrán mind a 4
rövidítés műholdas megfigyeléseken alapul. Az utóbbi évtizedben különféle korrekciókkal
jelentősen sikerült csökkenteni az ilyen becslések közötti különbségeket. Az ingadozásokkal
kapcsolatban megjegyezzük, hogy ezeket az értékeket néggyel osztani kell ahhoz, hogy
megkapjuk a Föld légkörének külső határára eső területegység energia-felvételének ingását,
hiszen ennyi a Nap felé néző kör területének és a gömb felületének aránya!
2. ábra: A napállandó
megfigyelt évi átlagos értékei
három különböző műholdas
becslés alapján. E becsléseket
normálták a TIM (Total
Irradiance Monitor) mérésekkel,
melyek szintén szerepelnek az
ábrán. (IPCC, 2013: Fig.
8.10)
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A 3. ábra 1985-től 2012-ig mutatja a vulkánkitörések hatását a légkör (elsősorban a
sztratoszféra) rövidhullámú (525 nm-es) elnyelő képességére. A sok kén-dioxidot nagy
magasságba a sztratoszférába feljuttató vulkánok kitörése nyomán nagyságrendekkel megnő a
légkör gyengítése, első sorban a világűr felé történő visszaszórása. Az ábrából láthatóan, igazán
jelentős gyengítés 1991 óta nem lépett fel a légkörben. A századunk első évtizedében kitört
vulkánok – ideértve a 2010. áprilisi izlandi kitörést is – jóval elmaradtak a Mt. Pinatubo 1991.
júniusi kitörésétől. Ez azt is jelenti, hogy a felszíni léghőmérséklet 2002 óta stagnálásában a
vulkánkitörések nem játszhattak szerepet.

3. ábra: (Fent) A havi átlagos extinkciós együttható (525 nm) alakulása a trópusokon [20°N to
20°S] 1985 és 2012 között, ahogy a SAGE II elnyelésből (1985-2005), illetve a CALIPSO
szórási arányokból (2006–2012), meghatározták, kiszűrve a 18 km alatti felhőket. A SAGE-II
esetében ez a hullámhossz-, a CALIPSO időszakában pedig a depolarizációs tulajdonságok
alapján történt, melyek mindkét esetben eltérőek az aeroszol jellemzőitől. A fekete kontúrok
logaritmikus skálán ábrázolják a gyengítést 0,1 és 100 között. Az egyes vulkánkitöréseket kétkét kezdőbetű jeleníti meg a vízszintes tengelyen. (Lent) Az aeroszol átlagos optikai vastagsága
(AOD) a trópusokon [20°N to 20°S] a tropopauzától a 40 km-es magasságig terjedő
légrétegben, 1985 óta a SAGE II (fekete vonal), illetve a GOMOS és a CALIPSO alapján (többi
vonal). (IPCC, 2013: Fig. 8.13)

4. ábra: A természetes és antropogén éghajlati kényszerek alakulása. A kényszerek és
bizonytalanságaik sávja (5-95% konfidencia sávok) az ábra jobb oldalán láthatók. Az
aeroszolnál a teljes aeroszol effektív sugárzási hatás bizonytalanságát vették figyelembe. A
teljes antropogén hatás 1950-ben 0.57 (0.29-0.85) Wm–2, 1980-ban 1.25 (0.64-1.86) Wm–2,
végül 2011-ben 2.29 (1.13-3.33) Wm–2 volt. (IPCC, 2013: Fig. 8.18)
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A sokféle műholdas és felszínbázisú megfigyelés lehetővé teszi, hogy rekonstruáljuk a
sugárzási kényszerek alakulását földi átlagban (4. ábra). E mutató a Föld-légkör-óceán rendszer
rövid- és hosszúhullámú sugárzási mérlegében beállt változást számszerűsíti úgy, hogy ebben
nem veszi figyelembe a rendszer termodinamikai igazodását, amely a hőmérséklet emelésével
lényegében kiegyenlíti ezeket a sugárzási változásokat. Az ábrán a naptevékenység a bevétel
tetején 11 éves hullámként látható, a vulkánkitörések lefelé néző hiányok. Az üvegházhatás
erősödését a bevétel monoton növekedése jelöli.
2.2 SZÜNETELŐ MELEGEDÉS
A két méterrel a talaj szintje felett megfigyelt globális átlaghőmérséklet világszerte bő tíz éve
nem emelkedik! Hiányzik a korábbi egyértelmű trend a légkör további rétegeiből, az
óceánfelszín hőmérsékletéből, sőt az atmoszféra nedvesség-készletéből is (5. ábra). Mindezt az
Éghajlatváltozási Kormányközi testület, a 2007-ben Béke Nobel Díjat kapott IPCC tavaly
szeptemberi Jelentésének (IPCC WGI, 2013) ábráiból lehet kiolvasni.
Maga a Jelentés azonban a melegedés szünetelésére csak úgy, mint a nagyobb
tendenciákat átmenetileg elfedő, de azok érvényét nem befolyásoló, epizódra utal, miközben
1998-től kezdődően említi a stagnálást. Ezt az évet az évszázad El-Nino jelensége kiemelte a
környezetéből, míg előtte és utána a folytatódó melegedésbe akkor még jól illeszkedő földi
középhőmérséklet volt jellemző. A Jelentés fő érve a megtorpanás figyelmen kívül
hagyhatósága mellett éppen az, hogy ha 1998 helyett más évtől kezdődően keressük a
melegedés trendjét, akkor azt meg is fogjuk találni. Csakhogy, 2002 óta végképp stagnál a
hőmérséklet, amin a közben ismertté vált 2013-as év sem változtatott.

5. ábra: A földi átlaghőmérséklet (oC) alakulása a felszín közelében (balra fenn), az óceán
felszínén (balra lenn), az alsó sztratoszférában (jobbra fenn) és az alsó sztratoszférában
(jobbra lenn) 1961-1990-hez képest. (IPCC WGI, 2013: Fig. SPM.1, Fig. 2.16, Fig. 2.24).
Mielőtt rátérnénk az okok ismertetésére, vessünk egy pillantást a 6. ábrára. Ezen a
globális átlaghőmérséklet, külön az óceánok illetve a kontinensek fölötti léghőmérséklet,
valamint az egyes szárazföldi területek fölötti hőmérséklet alakulása látható folytonos, de
erősen ingadozó vonalakkal. Az ezeket körülvevő sávok a CMIP5 modellezési projekt során
különböző modellekkel futtatott szimulációk. A magasabb futású sáv az összes antropogén
hatás figyelembe vételével készült, míg az alsóbb futásúakból az emberi hatások hiányoznak.
Megfigyelhető, hogy a 21. század első évtizedében globális átlagban megmutatkozó 0,2
o
C-os hiány az óceánok fölött (Global ocean) még markánsabb, viszont hiányzik a kontinensek
fölötti (Global Land) görbéből. A további ablakokban két déli félgömbi kontinens fölött van
jelentős elmaradás (South America és Australasia).
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6. ábra: A léghőmérséklet (oC) alakulása különböző térségi átlagokban a megfigyelések
(HadCRUT4) és a CMIP5 modellező project szimulációi alapján (5-95 % sávok). A
hőmérsékleti eltérések mindenütt az 1880-1919 évek átlagához viszonyítottak, kivéve az
Antarktiszt, ahol ez a referencia az 1950-2010 évek átlaga. (IPCC WGI, 2013: Fig. 10.7).
A melegedés megtorpanását minden bizonnyal a déli félteke óceánjainak váratlanul
felerősödött hőelnyelése (7. ábra bal oldala) okozza: Eközben az északi félgömb kontinensei
fölött még mindig emelkedik a hőmérséklet, s visszahúzódik a szárazföldi hó- és a tengeri
jégtakaró. Ezzel egy időben az Antarktisz körül a tengeri jég kiterjedése fokozódik, amire
szintén a felszínről mélybe lopott hő lehet a magyarázat. Bár a mélyebb vízrétegek megfigyelt
melegedése évtizedenként csak pár század Celsius fok, ám az átlagosan négy kilométer mély
óceán hőkapacitása igen nagy. Emiatt, a felső rétegek és a légkör hőmérsékletének stagnálása
ellenére, a teljes éghajlati rendszer hőtartalma egyértelműen növekszik (7. ábra jobb oldala).

7. ábra: Az óceán mélyebb rétegeinek melegedése (oC/10 év) 1992 és 2005 között, földi
átlagban és a szub-antarktikus fronttól délre (balra fenn). Ugyanezt a változást (oC/10 év)
az óceánok területi bontásában a 4000 méternél mélyebb szinteken láthatjuk (balra lenn)
(IPCC WGI, 2013: Fig. 3.3). Az ábra jobb oldalán az éghajlati rendszer hőtartalma látható
ZJ (1ZJ=102J) egységben. Az óceánok melegedése uralja a változást és a 90 %-os
bizonytalansági sávot is (IPCC WGI, 2013: Box 3.1, Fig. 1)
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Hasonlóan izgalmas kép tárul elénk a tengeri jégtakaró kiterjedésével kapcsolatban is a 8.
ábrán. Ennek felső két térképén kirajzolódik a jégtakaró átlagos helyzete. Az ábra alsó felében
látható két grafikon az évi átlagos jégtakaró alakulása. Az északi félgömbön látható, egyenletes
jégtakaró-csökkenés nem meglepő, hiszen összecseng a globális átlaghőmérséklet emelkedő
tendenciájával. Ugyanakkor, a déli félteke Antarktisz körüli tengeri jégtakarója meglepetésre,
növekvő tendenciát mutat! Ennek a ténynek az egyértelmű magyarázatát az IPCC (2013) nem
tudja megadni (szó szerint beismeri ezt a problémát). Ugyanakkor, a fenti, 7. ábra megmutatja,
hogy a déli félteke óceánjai 4000-6000 méter mélységben is intenzíven melegszenek, elvonva
ezzel a hőt a levegőtől (ezért a stagnálás) és a jégtől is.

8. ábra: A tengeri jég átlagos mozgása és a kiterjedés évtizedes trendjei (%), kiküszöbölve az
éves ciklust! Az ábrák balra az Arktiszt, jobbra az Antarktiszt jellemzik. A nyilak a jég
elsodródásának átlagos irányát és nagyságát jelképezik. A jégtakarót az 1979-2012 évek
átlagához viszonyítva ábrázoltuk, műholdas adatok alapján. A maximális és minimális
kiterjedést árnyékolással ábrázolták. (IPCC, 2013: FAQ 4.1 Fig. 1)

9. ábra: Lineáris trendek és alak-változások: (b) A többéves jégtakaró borítottsága minden év
január 1-jén a QuikSCAT idősorok alapján. A szürke sáv mindenhol a bizonytalanságot
mutatja. (c) A tengeri jég vastagsága tengeralattjárós (világos), műholdas (fekete) és insitu/elektromágneses (EM, körök) mérésekből. (d) Bólya és műholdas jégmozgás sebességek.
(e) Az olvadási szezon hossza. (IPCC, 2013: Fig. 4.6 alapján)
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A tengeri jégtakaró kiterjedését számos mutatóval jellemezhetjük. Ezek többsége
műholdakról jól megfigyelhető. A 9. ábrára tekintve, ilyen mutató a többéves jég kiterjedése,
a jégvastagság, a jégmozgás sebessége és az olvadási évszak hossza. Mind a négy mutató az
északi félgömbre vonatkozik. Megfigyelhető, hogy a jégtakaró annak minden mutatója szerint
csökkent, vékonyodott az utóbbi évtizedekben, amióta a műholdas megfigyelési technika ennek
megfigyelésére lehetőséget ad.

3. AZ ELŐREJELZÉSEK ÉS REALITÁSUK
Az éghajlati modellek nem tudják szimulálni a tapasztalt stagnálást, számításaik szerint 0,2oC
melegedésnek kellett volna bekövetkeznie az utóbbi évtizedben. Amíg erre az előrejelzésre is
használt modellek nem lesznek alkalmasak, addig azt sem leszünk képesek előrejelezni, hogy
mikortól folyatódik a felmelegedés és az ugyanolyan ütemű lesz-e, mint korábban. Viszont, ha
meglelik a mélyóceáni folyamatok kulcsát, az egyben segíthet megérteni azt is, hogy miért
gyarapszik a tengeri jégtakaró az Antarktisz körül. Addig azonban, a tudományos tisztázni
valókon túl, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás is problematikus, hiszen ezek igényesebb
feladatai (pl. fajtanemesítés, vízépítési feladatok, stb.) is tíz-húsz év alatt megvalósíthatók.
Márpedig, az ilyen rövidtávra szóló prognózisok láthatóan nem váltak be az első évtizedben
(10. ábra). Ha azonnal véget érne a stagnálás és a korábbi melegedési ütem folytatódna, akkor
is a 2016-2035 időszakra készült prognózisok sávjának legalsó értékei valósulnának meg.

10. ábra: Modellezett rövidtávú prognózisok a Föld átlaghőmérsékletére nézve (vékony vonalfelhő), benne a valóságban megfigyelt vastag vonallal jelzett értékkel. A függőleges
tengelyen a viszonyítási alap az 1986-2005 évek átlaga. A változás az időszak kezdetén még
kevéssé függ a feltételezett forgatókönyvektől. Az első évtizedben hiányzó melegedés akkor
is az előrejelzett sáv alján tarja a valóságos hőmérsékletet, ha a melegedés már jövőre
folytatódik (IPCC WGI, 2013: Fig. TS.14).
Megjegyezzük továbbá, hogy a korábbi IPCC jelentésekkel szemben, ahol mindig
valamilyen gazdasági, népességi, stb. előfeltevésekből kiindulva, ún. lehetséges jövő típusú
forgatókönyveket fogalmaztak meg, most más a megközelítés elvi alapja.
Alighanem feladták a szakemberek annak lehetőségét, hogy sok évtizedre előre ezeket
meghatározzák ezeket a körülményeket. Ehelyett önkényes, ún. „reprezentatív” éghajlati
szcenáriók kerültek rögzítésre, amelyekben rendre 8,5; 6; 4,5 ill. 2,6 Wm-2 a teljes sugárzási
mérleg eltolódása a természetes állapothoz képest. Az eddigi érték 1750-hez képest 2,3 Wm-2
Ezek a forgatókönyvek inkább arra jók, hogy megmutassák a kibocsátás-mérséklés
elhagyásának, vagy erősebb-gyengébb megvalósításának hatására fellépő különbségeket.
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4. ENERGIATERMELÉS ÉS KIBOCSÁTÁS-MÉRSÉKLÉS
A rejtélyes, stagnáló évtized okán felmerül a kérdés, hogy nem kell-e felülvizsgálnia a
tudománynak azt az alaptételt is, hogy a korábbi melegedést nagyrészt az emberi tevékenység
okozta? Erre azonban – sajnos – nincs okunk, mert a teljes éghajlati rendszer hőtartalma a
mérések tanúsága szerint változatlan ütemben, folyamatosan növekszik, még ha a növekmény
95 %-a az óceánokban jelentkezik is. A teljes éghajlati rendszer, mint hő-tartály melegedése
sajnos folytatódik.

11. ábra: Az óceán felszínén és a 200 méteres mélységben mért hőmérséklet különbségének
globális átlaga. (Sötétebb vonal az évenkénti értékek, kicsit világosabb az öt éves átlagok.
(IPCC WGI, 2013: Fig. 3.1)
A másik kérdés, hogy elhúzódhat-e a stagnálás olyan sokáig, hogy ez tegye
értelmetlenné a kibocsátások korlátozását, az éghajlatvédelmet? Nos, e kérdésre is
egyértelműen negatív a válasz, nemcsak általános környezetvédelmi, elővigyázatossági
megfontolásból. Az óceán felső 200 méterében fennálló, függőleges hőmérsékletkülönbség
ugyancsak megfigyelt, enyhe csökkenése (11. ábra) ugyanis arra utal, hogy a felszínről immár
kevesebb hő távozik a mélybe, mint az évtized kezdetén.
Mindazonáltal, a melegedés szünetelése az IPCC negyedszázados fennállásnak
legsúlyosabb kihívása, amit a hivatalos nyilatkozatok sem kezelnek kellő komolysággal. Maga
a Jelentés minden fenti ábrát közread, hiszen e tanulmány is ezekből és csak ezekből az ábrákból
született, de a döntéshozói összefoglaló és a Jelentést övező kommunikáció sajnos igyekszik
ezt elhallgatni. Márpedig ez a bő tíz esztendő – a klímatudományt megtestesítő
klímamodellekben megvalósított, hiteles szimuláció híján – akkor is elgondolkodtató (t.i. a
Világ tudományának előrejelző képességére nézve), ha a melegedés a következő évektől kezdve
egyszer csak folytatódik.
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Mohos Mária111
ÁBRAHÁMHEGY ÉS A TURIZMUS
A Balaton északi partján fekvő Ábrahámhegy az un. Balatoni-Riviérán található. (1.
ábra) Közigazgatási szempontból 1950-től Veszprém megyéhez tartozik, a tapolcai járás
települése. Területe 1644 ha, népessége 506 fő, melynek alapján aprófalu.
A település a Burnót-patak két oldalán, a permi vörös homokkőből álló Örsi-hegy keletidélkeleti és a Rendesi-hegy dél-délnyugati részén, valamint a patak menti völgysíkon fekszik
(2. ábra). Hasznosítható anyaga a díszítő és falazó homokkő – jelenleg a bányászat szünetel –,
és a kisörspusztai kvarchomok.
A terület éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, az évi napfénytartam 20102030 óra, az évi középhőmérséklet 10,2 – 10,5 oC, a csapadék mennyisége 600-640 mm. Az
uralkodó szélirány É-ÉNY-i, másodlagos maximuma a DNY-i szélnek van. Jellemző
erdőtársulása a cseres tölgyes, a permi vörös homokkövön különleges növénye a csarab. Talajai
a homokkövön savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok, a Burnót-patak mentén öntés- és réti
talajok (MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990.).
Ábrahámhegy területén a délies kitettségű lejtők kiváló adottságúak a szőlő- és
gyümölcstermesztésre. A gyümölcsfélék közül kiemelkedő a csonthéjasok – őszibarack,
sárgabarack, szilva, dió, mandula – aránya, védettebb helyeken nemcsak megél, hanem terem
is a füge. A település a Badacsonyi borvidék része, dominánsan termesztett szőlőfajtái:
olaszrizling, szürkebarát, hárslevelű, rizlingszilváni.
A régészeti leletek szerint a terület a rézkortól lakott, a legtöbb leletet a Bök-hegy és a
Szent Jakab kápolna környékén találták, a Balaton magasabb vízállása idején ezek a magasabb
térszínek voltak emberi letelepedésre alkalmasak.
A kora középkorban királyi udvarnokok lakták, neve az okiratokban „Abram”
„Abraam” alakban fordul elő.
II. András 1217-ben egy keresztes hadjáratra készülve elzálogosította a veszprémi
káptalannak. 1333-ban Péter nevű papját említik, 1458-ból Diomál nevű szőlőhegye és
fürdőhelye (!) ismert.
A terület a török hódoltság ideje alatt elnéptelenedett, több alkalommal – 1546, 1548,
1557 – felégetett puszta, 1566-tól lakatlan. A 18. században küllakók (extraneusok, bebírók)
szőlőbirtoka, nem önálló település, a Burnót-pataktól nyugatra fekvő része Salföldhöz, keleti
fele Rendeshez tartozott. Ez a megosztottság jellemezte a 19. században, amikor Fényes Elek a
következőket írta: „Ábrahám, puszta, Zala megyében, a Balaton partján, jó bort termő
szőlőheggyel, savanyúvíz-forrással, Rendes mellett, Tapolcához 1 óra”. (FÉNYES E. 1851. 5.
o)
A korabeli térképeken Ábrahám pusztaként (praediun) szerepel. A puszta a mai falu
nyugati részén, a Szent Iván kápolna környékén az Örsi – hegyből előre nyúló kis dombon, az
Ábrahám-hegyen volt. A megosztottság miatt statisztikai adatai Salföld és Balatonrendes
adataiban találhatók. A II. József uralkodása alatt lefolytatott „népszámlálás” során Salföld
adatsorai Ábrahám praediunra is vonatkoznak. Az 1828-as összeírásban Salföldhöz tartozik
Ábrahámszeg, Balatonrendeshez Ábrahámhegy nevű puszta. Az 1910-es népszámlálás Salföld
külterületén 399 főt, Balatonrendes külterületén 129 főt jelöl. (A külterületi népesség száma
mindkét falu esetében meghaladta a belterületi lakosokét, amely Salföldön 322, Rendesen 132
fő volt.)
Ábrahámhegy népességének növekedésében két tényezőnek volt fontos szerepe. Az első
a filoxéra-járvány után lezajlott, államilag támogatott szőlőrekonstrukció, melynek során a
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birtokosok újratelepítették kipusztult szőlőiket. A nagyobb területek gazdái szőlőikben már
szakképzett vincelléreket alkalmaztak, akiknek saját pincéikhez, villáikhoz lakást is építettek.
Egy 1894-ben hozott törvény szerint – amely a szőlőművelés érdekeinek elősegítésére született
– Ábrahámhegyen hegyközséget hoztak létre. Ennek keretében hegybírót, kisbírót és
hegyközségi jegyzőt választottak, fizetett hegyőröket alkalmaztak. (MOHOS M. 1999.)
A második népességgyarapító tényező a 20. század első évtizedében a Tapolca –
Székesfehérvár vasútvonal megépítése volt. (MAJDÁN J. 1987.) Ez tette lehetővé, hogy a
Balaton északi partjának települései bekapcsolódhassanak az idegenforgalomba, illetve a
vasútépítés, majd a vonal működtetése munkaalkalmat is jelentett. A vasútvonalat 1909. június
19-én nyitották meg, hossza 153 kilométer, állomásainak és megállóhelyeinek száma 32 volt.
Ábrahámhegyen akkor még nem alakítottak ki megállóhelyet, az utazók Balatonrendesen, vagy
Badacsonyörsön szállhattak vonatra.
Az 1920-as években a lakosság, az üdülők és a szőlőbirtokosok érdekei több pozitív
változást eredményeztek. A nyaralótulajdonosok és szőlőbirtokosok 1924-ben létrehozták az
Ábrahámhegyi Fürdő – és Kultúrszövetkezetet, amely külső támogatókkal együtt munkálkodott
azon, hogy Ábrahámhegyen vasúti megállóhely létesüljön. Az 1925 tavaszán lezajlott
vonalbejárás után az év augusztusában megnyílt a személyforgalom számára a vasúti
megállóhely a két településrész határán. Az 1934-ben megalakult fürdőegyesület hirdetési
kampányt indított országos lapokban a telep megismertetéséért. Céljaik között szerepelt a strand
továbbfejlesztése, a villanyvilágítás bevezetése, fásítás, stb. Folyamatosan kérvényezték
Ábrahámhegy megosztottságának megszüntetését is, amely 1942-ben járt némi eredménnyel.
Zala vármegye Alispánja a 2969 / ni – 1942 számú határozatával helyszíni szemlét tűzött ki az
egyesítés részleteinek tisztázására. Ez Ábrahámhegy Balatonrendeshez való csatolását
jelentette volna, de nem valósult meg. A közigazgatási egyesítés a 2. világháború után, 1950ben történt meg, amikor a terület Zala megyétől Veszprém megyéhez került.
A döntően fővárosi nyaralók saját tulajdonú épületekben (3. ábra) vagy néhány
szobakiadásra berendezkedett család házában pihentek. (4. ábra), Körükben jellemző volt a
hosszú – több hétig tartó – ábrahámhegyi tartózkodás. Ez egyrészt a gazdák élelmiszer
fölöslegének helyi értékesítését alakította ki, másrészt két önálló vendéglő, egy vegyes bolttal
közösen üzemeltetett vendéglő éves működéséhez adott elegendő vásárlót. A vendéglők
gazdaságosságát jól jelezte, hogy kettőben állandó cigányzenekert szerződtettek a nyári
szezonra. Az állandó vendégek számát növelte a fővárosi Szent Imre Gimnázium
kollégiumának nyaralója, amelyben a diákok mellett a tanárok is pihentek. A tanári kar pap
tagjai – előírásaiknak megfelelően – a napi misézési feladataikat a közeli Szent Jakab
kápolnában teljesítették. A nyaralók segítségével így a plébánia nélküli Ábrahámhegyen
különleges szünidei lehetőségként mindenki számára biztosított volt a misehallgatás. (5. ábra)
A település 1950-1965 között önállú tanácsú, a következő 5 évben Salfölddel közös
tanácsú volt, ezután a Badacsonytomaji Nagyközségi Közös Tanács társközségként működött.
Az államszocializmus időszakának szociálpolitikai elvei alapján Ábrahámhegy is
bekapcsolódott a vállalati üdültetésekbe. Előbb a Szent Imre Kollégium nyaralóját vették állami
kezelésbe, s került a Szolnok megyei Tanács tulajdonába. A kőépület köré faházas megyei
campinget építettek, többszörösére növelve ezzel a megyéből érkező nyaralók ábrahámhegyi
számát. Az idők folyamán a Pécsi Dohánygyár vásárolt villát a strandhoz közeli utcában, s ezt
bővítette ki száz fős nyári pihenőhellyé (6. ábra) A Győri Tanítóképző is 4 személyes faházas
telepet hozott létre dolgozói számára a Burnót patak mentén.
A szakszervezeti üdültetés megjelenése mellett Ábrahámhegyet az 1970-es évtizedben
felfedezték a szombathelyi lakosok is. Megjelenésüket segítette, hogy hétvégeken gyorsvonat
indult a vasi megyeszékhelyről Tapolcán át Balatonfüredre, amely megállt Ábrahámhegyen is.
Elsősorban tisztviselők, pedagógusok és gyári munkások vásároltak telkeket, melyekre a
korabeli szabályok szerint épültek nyaralók.
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Ábrahámhegy neve 1977-ben jelenik meg a községek sorában, ekkor Balatonrendes lett
Ábrahámhegy része. A két falu 1991-ben vált el egymástól, amikor a Köztársaság Elnökének
145/ 1991 (VIII. 6. ) KE határozata alapján Ábrahámhegy község Balatonrendes elnevezésű
településrészéből Balatonrendes néven község alakult. A két falu Salfölddel együtt alkotott egy
körjegyzőséget 2013-ig, melynek székhelye Ábrahámhegy volt. A járások újjászervezése után
Ábrahámhegy a Kővágóörs központtal létrehozott és a Káli medencét, Révfülöpöt,
Balatonrendest is magába foglaló körjegyzőség tagja.
Ábrahámhegy lakossága 1870-től kezdve kilencven éven át több mint hatszorosára
gyarapodott. (KSH 2002.) Bár a növekedés látványos volt, de a falu népessége 1960 – 1980
között 230 főt veszített, majd a 20. század utolsó két évtizedében a lakossága a beköltözések
miatt ismét növekedett. (MOHOS 2007.)
Az infrastrukturális ellátás területén is kettőség alakult ki. Az áramellátás mellett az
ivóvíz hálózat is kiépült az 1970-es években. Sikerült a rendszerváltás után a pihenést
rendkívüli módon zavaró és igen balesetveszélyes teherautó forgalmat a faluból elterelni. A
szomszédos Kisörspusztán működő nyíltszíni bányából vasúti rakodásra szállított
kvarchomokot nem Ábrahámhegyen át fuvarozzák, hanem a Káli – medence nyugati oldalán
épült új úton Tapolcára viszik rakodni a teherautók. Előbb az általános iskola felső tagozata
szűnt meg, majd 2001-ben az alsó tagozat és az óvoda is bezárt. A Magyar Posta 2004-ben
megszüntette az 1930 óta működő postahivatalt, helyette Balatonfüredről járó mobilposta
biztosítja a szolgáltatást. Ugyanakkor Ábrahámhegyen befejeződött a telefon és a gázprogram,
2006 végére elkészül a szennyvízcsatorna-hálózat. A községben teljes az infrastrukturális
kiépítettség, mivel a helyi kábeltelevízió biztosítja az internetes szolgáltatást is. A felszabadult
iskola épületében honismereti gyűjteményt alakított ki az önkormányzat. Két volt híres
ábrahámhegyi lakos (a festő Bernáth Aurél és a Madártani Intézetet megalapító Csörghey
Titusz) életútját bemutató termet látogathatnak az érdeklődők. Az érdeklődő vendégek így
átfogó képet kaphatnak az itteni kulturális múltról. Az épületben működő könyvtárban e pontot
alakítottak ki és az önkormányzat anyagi támogatásával a nyári szezonban félnapos posta is
működik itt. A település másik nevezetessége a Kulturális Centrum, amely a volt iskolához
közeli önkormányzati épületben várja a látogatókat. A Bernáth Aurél tetőtéri galériában
nyaranta három kiállítás megrendezésére kerül sor, melyből az egyiken mindig a helyben élő
művészek mutathatják be munkáikat. A harmadik kulturális helyszín a strand, ahol a
fürdőzéshez kapcsolódó szolgáltatások mellett alkalmi esti rendezvényekre, országos akciók
helyi programjaira látogathatnak el a helyiek és a vendégek. (7. ábra) A volt labdarúgópálya a
nagy tömegeket megmozgató (László napi búcsú, stb.), vagy nagy teret kívánó (tűzoltó
bemutató, bornapok, stb.) rendezvények helyszíne. A négy helyszín elegendő a település összes
rendezvényének lebonyolítására.
A községben működő három borozó, egy melegkonyhás vendéglő, egy teaház és a
pizzéria közül az utóbbi kettő télen is nyitva tart. (8. ábra) Ugyancsak idényben várja a
vendégeket a strandon kialakított öt melegkonyhás büfé. Az egységes megjelenésű épületeket
önkormányzati döntés értelmében csak helyi állandó lakosok működtethetik! A Coop
hálózathoz tartozó vegyesbolt (és Nemzeti dohánybolt) egész évben, bár reggel 7 és 17 óra
közötti nyitvatartási időben vehető igénybe. A másik mini abc a 71. számú főút mentén
húsvéttól halottak napjáig tart nyitva, de a hétvégeken is és késő estig várja a vásárlókat.
A sikeres nyári programok mellett az önkormányzat kísérletet tett az utóbbi két évben a
nyaralók téli látogatásának ösztönzésére. Szeptember végén mustfesztiválra invitálják a helyiek
mellett a gyakran megforduló vendégeket. Márton napján újbor szentelést és kóstolást
szerveznek. A tél folyamán nagy sikerrel bonyolítják le a nyaraló tulajdonosok által is kedvelt
disznóölést. A különleges helyi gondok megoldására szervezett vaddisznóhajtásra is hívták a
nem állandó lakosokat.
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A településen jelenleg 168 állandóan lakott ingatlan és 1064 üdülő van. A regisztrált
vendéglátók száma 107, kiknél 2013-ban 110 férőhelyet tartottak nyilván. A Badacsony
Turisztikai Egyesület tagjaként 2002 óta az ábrahámhegyi érdekeltek is élvezik a marketing
összehangolás, a közös érdekképviselet előnyeit. A régiós összefogás mellet a vasútállomás
szomszédságában és a 71. számú főút mellett működő idegenforgalmi iroda minden helyi
lehetőséget nyilvántart és közvetít. (9. ábra) A különböző fejlesztési programok segítségével a
helyi térképek, táblák kihelyezése mellett a legújabb tájékoztatási eszközök is kihelyezésre
kerültek. (10. ábra)
A külföldi ingatlantulajdonosok száma meghaladja a 170 főt. Döntően német ajkú és
nyugdíjas személyek töltik szabadidejüket Ábrahámhegyen, akik közül sokan pünkösdkor
megérkeznek és a szüretek után költöznek vissza állandó lakhelyükre. A német tulajdonosok
aktív résztvevői a község életének, saját egyesületükkel rendszeresen támogatják a falut. Nagy
gondot fordítanak a régi épületek felújítására és példamutatóan karban tartják lakóhelyeiket (11.
ábra)
Különleges turisztikai helyszín az Ábrahámhegyen működő vitorlás kikötő. Eredetileg
a két világháború között kőszállításra kialakított kikötőt az utóbbi évtizedben kiválóan
felújították. Az itt horgonyzó vitorlások többsége helyben nyaralóval rendelkezők tulajdona.
Az alkalomszerűen kikötő vendégek kis mértékben befolyásolják a helyi turizmust. (12. ábra)
Kettőség jellemzi a települést a rendszerváltás után az ingatlanok területén is. Egyrészt
– különösen az utóbbi évtizedben – különböző okok miatt sokan el kívánják adnia nyaralójukat.
Másrészt a teljes infrastruktúra kiépülése utáni évektől újból megkezdődött – a szabályok
nyújtotta keretek között – az új ingatlanok építése. A növekvő beépítettség szerencsére a
környékbeli stílusok felhasználásával folyik, az új nyaralók legtöbbje tájba illő épület (13.
ábra). A tájhasználat megváltozott, a szőlő a nyaralók telkéről általában eltűnt. Jobbik esetben
gyümölcsfákat telepítettek a ház körül, rosszabb esetben kizárólag fűtermelésre rendezkedtek
be. Az új építkezések miatt az ingatlanok árai növekedtek, s ez sajnos komoly gondot okoz a
helyi lakosság fiatal generációja körében, mert nem, vagy nehezen tudnak saját szülőhelyükön
családalapításhoz házat emelni. Az elérhető áru építési telek híján a fiatalok elvándorolnak, és
gyorsuló tempóban öregedik a falu.
A helyi lakosok és a nyaralók időnként eltérő munkavégzési, életmódbeli üteme miatt
kisebb konfliktusok kialakultak, de az önkormányzat rendeleti úton nagyjából sikerrel kezelte
a problémákat. (A nyaralókra is kötelező szemétszállítás bevezetése, égetési és hangos
munkavégzési ütemezés kihirdetése és betartatása, stb.) A rendszerváltás során újból igen
aktívvá vált fürdőegyesület korábbi vezetőinek időnkénti szerepzavara eltűnt, s jelenleg kiváló
kapcsolatban állnak az önkormányzattal. A falu téli és nyári programjainak különválását a
nyaralási időszak alatt megnövekedett lakosság igényei, az időjárás adta lehetőségek
természetszerűen okozzák. Az eltérést az utóbbi években megpróbálják helyi rendezvényekkel
csökkenteni, melyek a nyaralók egy részének egész évi jelenlétét is serkentik. A rendezvények
számának gyors emelkedése, a sokszínűség növekedése, új turisztikai célcsoportok bevonása
(triatlonisták szeptemberi országos bajnokságának megrendezése) növeli a vendégek számát.
A helyi hírek honlapon és egyéb szokásos hirdetőkön történt közreadása, az Ábrahám Tv
műsorain keresztül történt tájékoztatások biztosítják, hogy minden Ábrahámhegyen érdekelt
lakos ismerje a falu eseményeit. A bel- és külföldi vendégek terjesztik a falu ismertségét. Bár
öregedő aprófalu Ábrahámhegy, de megpróbálja minden lehetséges módon kihasználni a tóparti
fekvéséből eredő előnyöket.
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12. ábra Ábrahámhegy fekvése
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13. ábra Ábrahámhegy határa

14. ábra Az 1930-as években épült nyaralók egyik helyi típusa

15. ábra Az ábrahámhegyi villákat építő helyi mester nyaralókat fogadó háza a két világháború közötti
időből
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16. ábra A Fürdőegyesület által kiadott képeslap az 1930-as évekből

17. ábra A Pécsi Dohánygyár (ma BAT) vállalati üdülője
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18. ábra Alkalmi rendezvények színpada a strandon - háttérben a büfésorral

19. ábra Az állandóan nyitva tartó pizzéria
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20. ábra A helyi turizmus iroda

21. ábra A hagyományos és az új vendégtájékoztató eszközök
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22. ábra Egy új tulajdonos tájba illő és helyi stílust felvállaló nyaralója

23. ábra A strand bejárata
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24. ábra Ábrahámhegy népességszámának alakulása 1870 - 2005 között
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25. ábra Ábrahámhegy lakóinak korszerkezete
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26. ábra A népesség aktivitása Ábrahámhegyen
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Molnár Ernő112
EGY MONOFUNKCIÓS IPARVÁROS MEGÚJULÁSI KÍSÉRLETEI: MARTFŰ A
GAZDASÁGI DIVERZIFIKÁCIÓ ÚTJÁN

BEVEZETÉS: COMPANY TOWN VAGY SZOCIALISTA IPARVÁROS?
Martfű modern kori története erősen kötődik egyetlen vállalkozáshoz. A cipőgyárat és a
települést Jan Antonín Bata cseh vállalkozó alapította az 1940-es évek elején, a világ 33 Bata
városának egyike. A szakirodalomban „company town” névvel (Porteous 1970) illetett
települések közé sorolható Martfű születése hátterében a gyár- és városalapító magyar piac
meghódítására irányuló szándéka állt. A beruházást – területfejlesztési céllal – elmaradott
térségbe irányította a kormányzat, ahol a rendelkezésre álló olcsó munkaerőre, a közlekedési
adottságokra (közút, vasút, vízi út), illetve a helyben működő téglagyár építőanyag-gyártására
települt a cég (M. Gulyás 2010). A gyáralapító társadalomjobbító törekvéseinek megfelelően,
kezdetektől fogva nagyszabású városépítési tervek kapcsolódtak a gyárhoz: 14-16 ezer lakos
számára korszerű lakások, közösségi létesítmények, iskolák, egészségügyi intézmények,
villamos vonal, repülőtér szerepeltek a csak részlegesen megvalósult tervekben (Jamrik 2011,
Legát 2012). A Tiszaföldvár külterületén alapított településnek alig több mint 1500 lakosa volt,
amikor 1950-ben önálló községgé vált. A Bata gyár (Cikta Cipőgyár) II. világháború utáni
államosítása miatt ugyanakkor, a „company town” kifejezés, a szó eredeti értelmében legfeljebb
a gyár és település fejlődésének nagyon korai szakaszára használható.
Elsősorban erős ipari profilja miatt, a „szocialista iparváros” minősítés is fel-feltűnik
Martfű története kapcsán (Beluszky 1999), azonban a szocialista iparvárosoknak tulajdonított
jellemzők (Germuska 2004) csak részben látszanak érvényesülni. Alapítása idején szerepet
játszott egy elmaradott térség iparosításában, gazdaságában az ipari funkció dominanciája
jellemző (ezért viszonylag homogén társadalma), sőt – mint láttuk – modern városépítészeti
elvek is hatottak kialakítására. Mégis, legfontosabb szempontként, a szocialista korszak
redisztribúciós rendszerében elfoglalt kedvezményezett pozíciója erősen megkérdőjelezhető.
Nemcsak domináns könnyűipara esett alapvetően más megítélés alá, mint a szocialista
iparvárosokra többnyire jellemző nehézipari tevékenységek, de Martfű csak közvetlenül a
rendszerváltás előtt nyerte el a városi rangot, így a szocialista időszak városokra fókuszáló
fejlesztéspolitikája kevésbé érintette. Fejlődésének korlátaira utal, hogy a település – jelentős
gazdasági funkciója (Molnár-Pénzes 2008, Pirisi 2009) ellenére – nem tudott megyéje
meghatározó városai közé nőni, és kialakult városrészeinek funkcionális összekapcsolására,
igazi városközpont kialakítására is csak a rendszerváltás után tettek kísérletet.
E rövid tanulmány három, a város gazdaságával kapcsolatos alapvető kérdésre keres
választ. (1) Miként szakaszolható az ipari profilú Martfű gazdasági fejlődése a szekunder
szektor foglalkoztatásának alakulása és ágazati szerkezete alapján? (2) Milyen körülmények
között alakultak ki a település ma meghatározó gazdasági szektorai, hogyan alakultak át
rendszerváltás után, illetve hosszabb távon miként változott relatív jelentőségük? (3) Milyen
gazdaságfejlesztési elképzelések fogalmazódnak meg a város jövője kapcsán? A vizsgálat
egyrészt az elérhető nyomtatott és online információforrásokra (könyvek, újságcikkek, városi
honlap), másrészt a helyi integrált városfejlesztési stratégiára és városmarketing stratégiára,
harmadrészt Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott adatokra, negyedrészt a korábbi
önkormányzati ciklus polgármesterével és néhány munkatársával készített interjú anyagára,
valamint a legnagyobb cipőipari foglalkoztatónál tett üzemlátogatás tapasztalataira épül.
Molnár Ernő: Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Email: erno.molnar@unideb.hu
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IPAROSODÁSTÓL A DEINDUSZTRIALIZÁCIÓIG: MARTFŰ FEJLŐDÉSÉNEK SZAKASZAI
Martfű alig több mint hetvenéves pályafutása gazdasági szempontból három jelentősebb
szakaszra osztható (1. ábra). A Cikta, majd Tisza Cipőgyár növekedésével, az 1970-es évek
közepéig az iparosodás korszakáról beszélhetünk. A település ipari munkahelyeinek
gyarapodása ekkor megelőzte a népességszám növekedését (kiterjedt ingázás volt jellemző),
illetve – különböző gazdasági tevékenységek jelenléte ellenére – egyeduralkodó a cipőgyár.
Nemcsak a település és környéke legjelentősebb munkaadója a vállalat (a csúcson 5000 főnél
is több dolgozóval), de a település életének megszervezésében is megkerülhetetlen szerepet
játszott. A cipőgyár felépülése általános iskola és szakiskola alapítását vonta maga után, az
1950-es és 1960-as években bölcsődét, óvodát és színházteremmel felszerelt művelődési házat
épített, hozzájárult az egészségügyi szolgáltatások kiépítéséhez, fenntartotta a lakásállomány
jelentős részét, a strandot, a sportpályákat, a közutak egy részét, illetve működtette a dolgozók
tájékoztatását szolgáló Cikta (majd Tisza Cipő) Újságot (M. Gulyás 2010). A település
gazdaságának jelentős része ekkor a Tisza Cipőgyár ipartelepén összpontosult.
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1. ábra: Martfű gazdasági átstrukturálódásának szakaszai; forrás: KSH adatok alapján
Az 1970-es évek második felében az iparban foglalkoztatottak száma csökkenésnek
indult, a település lakosságszáma egyre inkább a helyi ipari foglalkoztatás volumene fölé nőtt
(1. ábra). Történt mindez annak ellenére, hogy – továbbra is legjelentősebb foglalkoztatónak
számító cipőgyára mellett – Martfű országos jelentőségű élelmiszeripari központtá vált.
Kormányzati döntés keretében, felülről megvalósított nagyberuházás (növényolajgyár) és
alulról jövő kezdeményezés (sörgyár) egyaránt szerepet játszott az ipar diverzifikációjában.
Mindkét beruházásban szerepe volt a hazai (növényolaj és sör) fogyasztás növekedésének, a
régió komoly volumenű, helyi feldolgozóipari kapacitást igénylő nyersanyag-termelésének,
illetve a település kedvező közlekedés-földrajzi helyzetének. A központi beruházás keretében
megvalósult növényolajgyárért a térség országgyűlési képviselője, a megyei tanács és a helyi
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tanácselnök is komoly lobbi tevékenységet folytatott. A hazai növényolajipar kapacitásait
megduplázó, 1980-ban átadott létesítményben a rendszerváltás előtt már mintegy hatszázan
dolgoztak. A sörgyár szövetkezeti alapon jött létre: a mezőhéki Táncsics Termelőszövetkezet
elnökének vezetésével, a térség mezőgazdasági nagyüzemei és kereskedelmi szereplői fogtak
össze a központi beruházási tervekben eredetileg Szentesre tervezett, de folyamatosan
halogatott második kelet-magyarországi sörgyár felépítése érdekében. Az 1980-as évek
közepére felépült gyár az 1990-es évek elején mintegy kétszázötven főnek adott munkát (Kirsch
– Szabó – Tóth-Zsiga 1986; M. Gulyás 2010; R. Székely 2011). A diverzifikáció területi
vetületeként, új iparterület került kialakításra a település északi részén.
A város gazdasági fejlődésének harmadik szakasza a rendszerváltás után bontakozott ki.
Az ipari foglalkoztatás földcsuszamlásszerű zsugorodásához a cipőipar nagyarányú leépülése
mellett az élelmiszeripar termelékenységének növekedése is hozzájárult (1. ábra). A folyamat
következményeként, csökkent az ipar súlya a helyi foglalkozási szerkezetben: 1990-ben a
foglalkoztatottak 85%-a, 2001-ben 68%-a, napjainkban 53%-a113dolgozik a szektorban. Az ipar
ágazati szerkezete nem változott: a cipőgyártás (és rendszerváltás után önállósult háttéripara), a
növényolajipar, valamint a sörgyártás meghatározó maradt, annak dacára, hogy a város az
1990-es évek végén ipari parkot alapított a gazdasági bázis erősítése, és több lábra állítása
érdekében. A település gazdaságában ugyanakkor – új színfoltként – az ezredforduló után
mindinkább teret nyert a gyógy- és termálturizmus. A piacgazdasági átmenet idején a városi
szolgáltatások fenntartásából is kivonult a szervezetileg átalakult-felaprózódott, illetve
magánvállalkozások tulajdonába került cipőgyár, így a település korábban igen erős iparághoz
/ vállalathoz kötődése ezen a téren megszűnt (Volter 1999; M. Gulyás 2010).
LÁBBELI GYÁRTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ IPARÁGAK
A cipőgyártás rendszerváltás utáni átalakulására a korábbi nagyvállalati struktúra
szervezeti feldarabolódása (divíziók kialakítása, decentralizált privatizáció) volt jellemző.
1990-ben először a szerszámgyártó részleg önállósult, majd az állami tulajdonban átszervezett
Tisza Cipő Rt. önálló elszámolású egységeinek értékesítésére került sor. Az átalakulásban
jelentős szerephez jutott a külföldi működő tőke: előbb az osztrák Legero, majd a német
Salamander vásárolta be magát a cégbe (utóbbi később eladta érdekeltségét az osztrák Lorenz
Shoe Group-nak). 1995-ben a műtalp-gyártó divízió is különvált: a vállalkozást még 1999-ben
felszámolták, de a tevékenység – átalakult formában – ma is jelen van Martfű térségének
gazdasági életében. Egészen 2007-ig állami tulajdonban maradt az egykori cipőgyár utolsó
termelő egysége (Tisza Cipőgyártó), melyet aztán két évvel a privatizációja után felszámoltak.
Kezdetben ugyancsak az állami részvénytársaság tulajdonát képezték a szolgáltató részlegek
kiszervezésével létrehozott vállalatok (Tisza Joule, Tisza Mobil, Tisza Park): e cégek később
szintén magántulajdonba kerültek. A Tisza Cipőgyár Martfűn kívüli telephelyeit eladták.
Az 1970-es években elkezdett, majd mind a sportcipők, mind a kényelmi cipők gyártása
terén jelentős nagyságrendet elért bérmunka meghatározóvá vált a rendszerváltás után. A
megrendelők által biztosított nyersanyag, valamint a speciális gépek beszerzéséhez nyújtott
segítség a tőkehiánnyal küzdő, és az ágazat csekély jövedelmezősége miatt a felvett hitelek
kamatait kitermelni nem képes vállalat működésének finanszírozását, kapacitásainak
fenntartását ideig-óráig lehetővé tette. A szocialista időszakból megörökölt saját termékek
fejlesztése, gyártása és kereskedelme leépült, a bolthálózat eladásra került (downgrading). Ez
az átalakulási irány (fogyasztó vezérelte globális áruláncokba kapcsolódás bérmunkázóként) –
a keleti és hazai piacok összeomlása, illetve a bérmunkáztatók kínálta stabil megrendelések
miatt – a hazai cipőgyártás (és ruházati ipar) jelentős részére jellemző volt (M. Gulyás 2010;
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Molnár 2013). A lassan feledésbe merült „Tisza” márkanevet 2002-2003-ban egy siófoki cég
vásárolta meg, amely ma Mikebudán és a Martfű melletti Cibakházán gyártatja termékeit.114
A cipőgyár mai legjelentősebb utódvállalata a Lorenz Shoe Group 850 alkalmazottat
foglalkoztató üzeme. Az osztrák cég legnagyobb cipőgyáraként évente mintegy 1,2 millió pár
lábbelit állít elő. A tulajdonos termékeit (Ganter, Hassia, Högl) gyártja: magasabb árfekvésű
női divatcipőket, illetve női és férfi kényelmi cipőket készít. A termelés teljes technológiai
sorával (szabászat, cipőfelsőrész-készítés, aljaüzem) rendelkezik, de az élőmunka-igényes
cipőfelsőrész-készítés – a költségcsökkentés és rugalmas kapacitás-kihasználás érdekében –
részben Indiába került kiszervezésre. A martfűi gyár (sokféle modellt, kis szériákban előállító
termelés mellett) az ausztriai központban kitalált modellek nagyüzemi gyártásra történő
adaptációjával, valamint mintacipők készítésével is foglalkozik. Martfű tehát fontos pozíciót
foglal el a vállalat belső munkamegosztásában. Miután a Legero költséghatékonysági okokból
már leépítette termelő tevékenységét (csupán a logisztikai központ maradt), a lábbeli-készítés
hagyományát mindössze néhány kisebb cég viszi tovább (nemcsak az egykori cipőgyár 12
hektáros telephelyén). Mindmáig jelentős szereplő ugyanakkor a kapcsolódó szerszámgyártás:
a martfűi vállalatok vásárlói között nemcsak a hazai cipőgyártás fennmaradt reprezentánsai
találhatóak meg, hanem a növekedést mutató autóipari bőrtermék-gyártás képviselői is.

1. fotó: A Tisza Ipartelep bejárata; a szerző felvétele
A városvezetés továbbra is Martfű egyik meghatározó gazdasági pilléreként tekint a
cipőgyártásra és a kapcsolódó termelőeszköz-gyártásra. Hosszabb távon az iparág innovációorientált megújulását, egy cipőipari klaszter megerősítését tartják követendő célnak. 2012-ben
– mintegy tízévnyi szünet után – a városi önkormányzat, a szakközépiskola és a Lorenz Shoe
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Group kooperációja keretében újraindították a nagy múltú cipőipari szakképzést. A képzett
munkaerő biztosítását célzó kezdeményezést a beiskolázás országossá tételével és a
termelőeszköz-gyártók munkaerő-ellátása szempontjából fontos fémipari képzések indításával
szeretnék továbbfejleszteni. Történtek lépések a „Tisza” márkanéven forgalmazott termékek
gyártásának visszatelepítése érdekében is, de e törekvések mindeddig nem jártak sikerrel.
MEZŐGAZDASÁGI NYERSANYAG-FELDOLGOZÁS
A pályafutásukat Tisza Cipőgyár árnyékában kezdő élelmiszeripari nagyüzemek relatív
jelentősége megnövekedett a rendszerváltás után. Az 1992-ben francia Cereol, majd 2002-ben
amerikai Bunge kezébe került növényolajgyár a többszöri kapacitás-bővítő beruházások
nyomán ma Európa egyik legnagyobb és legmodernebb komplex (nyers és finomított étolajat
gyártó, illetve palackozó) növényolajgyára. Martfű jelentős munkaadója (bár korábbi 600 fő
feletti foglalkoztatása 250 főre csökkent) és legnagyobb iparűzési adófizetője. Az integrált
városfejlesztési stratégia készítői az Északi Iparterületen 12 db növényolajgyárhoz kötődő
beszállítót találtak. 115 A sörgyárban 1991-ben az osztrák Brau AG szerzett idővel növekvő
tulajdoni részesedést. 1997-ben Martfű fuzionált a Soproni Sörgyárral: a két gyár 2008 óta a
Heineken Csoporthoz tartozik. A martfűi sörgyár a hazai nagyok között kisebbnek számít, és –
a korábbi 250 fő után – ma mintegy 100-150 főt foglalkoztat. A város második iparűzési
adófizetője. Mindkét élelmiszeripari cég komoly szerepet vállal Martfű társadalmi életében,
kultúrájának, civil szervezeteinek támogatásában (Volter 1999; M. Gulyás 2010).

2. fotó: Martfű északi iparterülete: a növényolajgyár; a szerző felvétele
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A város jövőképében meghatározó szerepet játszó iparvárosi imázs fenntartásában és
továbbfejlesztésében fontos szerephez jut az élelmiszeripar. Nemcsak a meglévő iparágakhoz
(növényolajipar, sörgyártás) kötődő újabb befektetések / szereplők Martfűre csábítását tartják
kívánatosnak, de új iparág megtelepítésében is gondolkodnak. Az Északi Iparterületen, a
növényolajgyár és sörgyár szomszédságában – tovább erősítendő a település élelmiszeripari
profilját – cukorgyár építésének terve körvonalazódik (a létesítmény megvalósítására reális
esély a mai kvótarendszer 2016-2017-es cukorgazdasági évben történő kifutása után nyílik). Az
élelmiszeripar fejlesztésének alapjait továbbra is a térség mezőgazdasági nyersanyag-termelése,
a rendelkezésre álló ipari víz, és a város közlekedés-földrajzi helyzete biztosítja.116
A mezőgazdasági termékek feldolgozásának propagálása – az élelmiszeripar mellett –
energetikai területen is megfogalmazódik. Martfű jövőképében hangsúlyos elem a „zöld város”
gondolata, melynek fontos része a megújuló energiaforrások hasznosítása. A nap- és
szélenergia-hasznosítás mellett a térségben keletkező biomassza feldolgozása jelenik meg –
gazdaságfejlesztési hozadékokkal is bíró – kezdeményezésként. E gondolathoz kapcsolható
Martfű harmadik – mindeddig sikertelen – ipartelep-kialakítási kísérlete: a település déli
részén, 1998-ban létrehozott, bő 13 hektáros ipari park üresen áll, tervezett bioetanol üzeme
nem valósult meg. A Tisza Ipartelepen működő Tisza Joule energiaszolgáltató ugyanakkor a
térség mezőgazdasági hulladékait felhasználó biomassza erőmű építését tervezi.
TURIZMUSFEJLESZTÉS
A helyi gazdaság legújabb pillére a termálturizmus. A fürdőfejlesztés gyökerei az 1980as évekig vezethetőek vissza. A cipőgyár geotermikus energiahasznosítás és fürdőfejlesztés
céljával két kutat fúratott: a fürdőt tápláló kút 62ºC-os, nátriumhidrogén-karbonát-, klorid-, jódés fluoridtartalmú vizét 2003-ban gyógyvízzé minősítették. A víz hasznosítására épült,
magántulajdonban lévő, 13 hektárnyi területű Martfű Termál SPA – termálvize mellett –
búvárok, műugrók, szinkronúszók számára is sportolási lehetőséget kínál, továbbá felújított
strandfürdője, 2009-ben átadott uszodája és csónakázó tava (szabadtéri színpada) is említést
érdemel. Az elmúlt több mint egy évtizedben jelentős mértékben bővült a helyi szálláshelykapacitás: a Keszlerffy család 1880 körül épült majorjának átalakításával megnyílt a
Kastélyszálló Panzió, 2005 óta működnek a Gyógykemping és Apartmanházak, 2007-ben
indult háromcsillagos szállodaként a Termálhotel Martfű. A szálláslehetőségek bővülésével
párhuzamosan növekedett a vendégek és vendégéjszakák száma. Martfű az elmúlt években a
megye egyik leglátogatottabb településévé vált, mely a belföldi vendégforgalom növelésével
kompenzálta a visszaeső nemzetközi forgalmat (2. ábra). Egy 2010-ben készült, észak-alföldi
fürdőket vizsgáló fókusztanulmány Martfűt – Berekfürdő, Cserkeszőlő, Szolnok és Túrkeve
társaságában – az országos és regionális jelentőségű Jász-Nagykun-Szolnok megyei
fürdőhelyek közé sorolta.117A fellendülő turizmus mintegy 80-90 főt foglalkoztat a városban.
A turizmus – a cipőgyártás és élelmiszeripar után – a helyi gazdaság harmadik pilléreként
jelenik meg a városfejlesztési dokumentumokban („termálváros”). A gyógyvízre és wellness
szálláshelyekre épülő egészségturizmus pozícióinak erősítése mellett egyéb irányok is
megfogalmazódnak az ágazat fejlesztése kapcsán. A strandon és környezetében koncentrálódó,
jó színvonalú infrastruktúrára építve a sportturizmus felfuttatása az egyik ilyen prioritás
(verseny- és szabadidős sport, különös tekintettel a vízi sportokra, a horgászatra és a
kerékpározásra). A tágabb értelemben vett aktív szabadidőtöltés (természetjárás, vízi turizmus,
táboroztatás) feltételrendszerének fejlesztésében is fantáziát lát a város, melynek fontos alapja
lehet a Tisza. Martfű rendelkezik kikötő létesítésére vonatkozó engedéllyel, tanösvény
kiépítését tervezi a folyó teljes belterületi szakaszán, a tiszavirágzás jelenségében pedig a
Martfű Városmarketing Stratégia (2014). 100 p.
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városvezetés nemzetközi piacon is értékesíthető turisztikai termék kialakításának lehetőségét
látja. Kiválóan kapcsolódik ezen elképzelésekhez a fürdő és a sportlétesítmények környezetébe
tervezett összefüggő, rekreációs célokat szolgáló zöldterület. Említés szintjén megjelenik a
városfejlesztési dokumentumokban a hivatás- és konferenciaturizmus is.118
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2. ábra: A martfűi turizmus fejlődésének lépcsői; forrás: KSH adatok alapján
ÖSSZEGZÉS, KITEKINTÉS
Martfű története nemcsak közvetlen környezetétől, az alföldi mezővárosok fejlődésétől
mutat jelentős eltéréseket, de az iparvárosok „fő sodorvonalába” is nehezen illeszthető be. Nem
épült ki teljesen „company town”-ként (az alapító Bata vállalat csak fejlődése kezdetén volt
hatással cipőgyár és később várossá növekedett település pályájára), illetve – főként állami
redisztribúciós rendszerben elfoglalt kedvezőtlen pozíciója miatt – nem is tekinthető igazi
szocialista iparvárosnak. Elmúlt bő hét évtizedes fejlődését gazdasági szerkezetének
folyamatos változása kísérte: a főként cipőgyárra alapozott iparosodás szakaszát az 1980-as
években ipari foglalkoztatás zsugorodásával egybekötött diverzifikáció kísérte, melynek
keretében jelentős élelmiszeripari telephellyé vált. A rendszerváltás utáni időszak a cipőipar
leépüléséből és az élelmiszeripar termelékenység-növekedéséből adódó ipari foglalkoztatásvisszaeséssel jellemezhető, ami elsősorban a korábban kiemelkedő mértékű ingázás jelentős
mérséklődésével járt. Bár Martfű gazdasági mutatói még ma is a legjobbak közé számítanak
saját megyéjében, az nyilvánvaló, hogy a leépült munkahelyeket nem pótolták hasonló
mértékben születő újak. Mindennek negatív következményei elsősorban a város korábbi
foglalkoztatási vonzáskörzetét sújtották. Martfű az átlagosnál kedvezőbb gazdasági háttérrel, a
megyeszékhely agglomerálódó térségének peremén, némi külső felhajtóerővel kísérletezhet
gazdasági bázisa megerősítésével, melyet a városvezetés a versenyképes iparváros / megújuló,
szolgáltató zöldváros / pihentető termálváros hármas célkitűzése mentén lát realizálhatónak.
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AZ OJOS DEL SALADO MONITORING VIZSGÁLATA:
JÉG- ÉS VÍZJELENLÉT A FÖLD LEGSZÁRAZABB MAGASHEGYSÉGÉBEN

BEVEZETÉS
A Száraz-Andok hegységei mintegy 1500 km hosszan húzódnak a Középső-Andok
területén. Itt emelkednek a Föld legszárazabb magas vonulatai, s mivel a hóhatár is itt fut
legmagasabban bolygónkon, a 6000 métert meghaladó csúcsmagasságok ellenére a glaciális
övezet kiterjedése ma igen kicsiny. Ám a jégmennyiség napjainkban is tapasztalható
csökkenése nem csak a felszínt érinti: a hegyi periglaciális övezet is átalakulóban van, mivel a
permafroszt jelenléte is zsugorodik. Mindez pedig alapvetően megváltoztatja a kifejezetten
száraz, helyenként hiperarid térség vízutánpótlását, felszínfejlődését és környezeti állapotát is.
2012-ben elindított magashegyi környezetváltozás-monitoring vizsgálatunk chilei
helyszíne az Ojos del Salado (6893 m) térsége, mivel ez a Föld legmagasabb hóhatárú, jelentős
jégborítás nélküli száraz hegye. Így a jég- és vízjelenlétben lejátszódó változások itt követhetők
a legnagyobb vertikális kiterjedésben egy érzékeny környezetben. A kutatómunka célja a
klímaváltozás okozta átalakulások pontos feltárása a Száraz-Andok legmagasabb részén. E
monitoringvizsgálat a terepi adatgyűjtéssel, majd a feldolgozással az extrém helyszín olyan
környezeti paramétereiről (elsősorban a hegyi sivatagról, a periglaciális környezetről és a
permafrosztról) ad alapinformációkat, amelyek változásai egyben a klímaingadozás
dinamizmusának, következményeinek jelzői is.
A jég- és vízjelenlétet elemezve, hosszú távú hőmérsékletméréseket végezve – 2 éves
adatsor alapján – már ismerjük a vizsgált helyszínek olvadási és fagyási periódusainak hosszát,
dinamikáját, a regolit aktív rétegének évi középhőmérsékleteit, az aktív réteg
vastagságviszonyait, a gleccserdegradáció folyamatait. Magyarázni tudjuk a Föld
legmagasabban fekvő tavainak keletkezését, mai helyzetét és kilátásaikat, de a periglaciális
tömegmozgások alárendelt szerepének okait is.
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HELYSZÍN
Az Andok legszárazabb része, a Puna de Atacama
magasföld és az innen kiemelkedő 6000 méternél
magasabb tűzhányók a Föld egyik legextrémebb
környezetét alkotják. Itt található bolygónk legmagasabb
vulkánja, a 6893 m-es Ojos del Salado (27º06’34.6” D, 68º
32’32.1” Ny), amely a chilei-argentin határon hideg és
száraz (150 mm/évnél kevesebb csapadék, Messerli et al.
1997) területen jégsapka nélküli hegytömegként tornyosul
(1. ábra).
Az 5000 m fölötti területen eső egyáltalán nem
jellemző, ám néhány órás havazás nyáron is szinte minden
héten várható – a hó gyors, teljes elszublimálásával. A
hóviszonyokról, ill. a térség állandó, felszíni jegének
előfordulásáról távérzékeléses elemzés készült (Gspurning et al. 2006), azonban az aktuális
hóborítás gyakran igen rövid jelenléte miatt mind a csapadékadatok, mind az olvadékvízbecslések bizonytalanok - nem beszélve a jégmaradványok, jégtípusok elkülönítéséről,
degradációjának, fogyási folyamatainak meghatározásáról.
Földünkön itt húzódik legmagasabban az éghajlati hóhatár (7000 m körül, Clapperton
1994), itt találunk legmagasabban – időszakos – tavakat (6000-6500 méter között), ez bolygónk
legmagasabban húzódó sivataga (kb. 6000 m-es magasságig), amelynek felső részét
ugyanakkor hiperarid periglaciális zónának is tekinthetjük. Az Ojos del Salado szunnyadó
tűzhányó, fő működési ideje mintegy 30 ezer éve zajlott (Moreno and Gibbons 2007), ma
vulkáni kísérőjelenségek helyszíne. Méréseink adatait a vulkán-jelleg nem befolyásolja, ám ez
a hegy, mint vulkáni komplexum emelkedik legmagasabbra és a legextrémebb helyen, a
1. ábra: Az Ojos del
„Száraz-Andok” puna-területén (Karátson et al. 2011).
Salado módszerekkel
helyzete
A térségeddigi egyetlen geomorfológiai felmérése távérzékeléses
zajlott
(Kaufmann et al. 1995). Ennek oka a szélsőséges időjárási feltételekben, a körülményes
megközelíthetőségben, a nehéz terepben is keresendő. Szárazsága és alacsony hőmérséklete
miatt földrajzilag olyan terület, amely kiváló indikátorként is működhet: mind a melegedés,
mind az ezzel járó további (felszín alatti) jégolvadás, a nedvesedés és a szárazodás is
dinamikusan változtathatja környezeti viszonyait. Az Ojos del Saladóra vonatkoztatott
megállapítások ugyanakkor kiterjeszthetőek: a Száraz-Andok hatalmas kiterjedésű területén
alapvetően hasonló magashegyi sivatagi állapotok jellemzőek. Következtetéseinknek ezért
regionális feltáró szerepe is van.
MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK
A vizsgálatok alapozása terepbejárások, anyagvizsgálatok és űrfelvétel-elemzések során
történt, ehhezfelhasználtuk az 1x1 méteres terepi felbontású, a GoogleEarth szerveréről
elérhető űrfelvételeket (2007. 04. 29., 2008. 12. 16., 2012. 04. 17.). A felszín alatti
hőmérsékletmérésHOBO Pro v2 dataloggerekkel zajlik.
-4200 m-en 10 és 35 cm mélyen
-5260 m-en 10, 35 és 60 cm mélyen
-5830 m-en 10, 35 és 60 cm mélyen
-6750 m-en 10 és 17 cm mélyen
-6893 m-en a felszínen és 10 cm mélyen(2. ábra).
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2.ábra: A legfontosabb vizsgálati helyszínek az Ojos del Saladón
2014-ben 4600 méteren még egy állomást hoztunk létre (10 és 35 cm mélyen elhelyezett
műszerekkel), valamint 5950 m-en, 2 m magasságban, árnyékolt helyen is elhelyeztünk
adatgyűjtőt.
A mérési gyakoriság óránkénti, vagyis a két éves mérési periódusban egy műszerből
mintegy 18 ezer adat származik.A hó-firn-jég elkülönítésre terepi precíziós mérleget és
Eijkelkamp mintavevőket használtunk.A regolit porozitásának, vízszállításának
megállapítására fémcső-mintákat vettünk.
EREDMÉNYEK
A felszíni jég jelenléte
Gleccsermaradványok a felszínen
Az Ojos del Salado felszíni jégborítása napjainkra néhány kis kiterjedésű, 100-méteres
nagyságrendű holtjégfoltra zsugorodott. E gleccsermaradványok 6400 méter körüli
magasságban alkotnak nyelveket (3. ábra), maximális vastagságuk 10-15 m. Olvadásuk gyors,
olvadékvizeik kis patakokat táplálnak. Több mint 600 méterrel fekszenek a becsült hóhatár
alatt, felszínüket vékony (néhány dm-es firnréteg fedi).
Visszahúzódási sebességükről nincs adat, de mai fogyásukból néhány évtizedes további
gleccserjelenlét prognosztizálható. Egyelőre tehát jelentős vízforrások, ám ez csak évtizedes
távlatú vízbázist jelent.
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3. ábra: Gleccsermaradványok I.
Olvadó, fedetlen holtjégtömegek 6400 m körül
Eltemetett gleccsermaradványok
A hegyen kialakult egykori gleccserek maradványjege törmelék alá temetve,
lejtőtörmelékkel fedve és jégmagvú oldalmorénasáncok formájában (5000 és 6300 m között) a
felszíni megjelenésénél nagyobb mértékben is jelen van ma még. A gleccserjég fogyását e
száraz területen a törmelékkel való betemetődés – szigetelő jellegénél fogva - jelentősen
késlelteti, ám napjainkban pont ezen eltemetett jég olvadása az egyik legdominánsabb folyamat.
Az olvadás akkor gyorsul fel, amikor az eltemetett jégtömb a felszínre kerül: ez akkor
valósul meg, ha az olvadékvizek (melyek szerepe ma egyre nő a növekvő olvadás miatt)
bevágódnak a völgytalpon, alámossák a völgyoldalakat és a jeget fedő homok vagy épp
horzsakő lecsúszik (4. ábra).
A holtjég-tömb olvadása megindulhat az elvékonyodó homokréteg alatt is, aminek az lesz
a felszíni következménye, hogy a homok tömörödik, kerekded, sekély mélyedések, a fedett
karsztok szuffóziós, utánsüllyedéses töbreihez hasonló alakzatok jönnek létre.
A völgyet kitöltő jég alatt utat találó olvadékvíz jégalapi alagutat olvaszt. Ezekben a jég
alulról olvadva tágíthatja az üreget, felharapódzik a fedőanyagig. Ha nagyméretű üreg alakul
ki, akkor a fedő moréna, horzsaköves homok beszakad és a felszínen lyuk képződik. Kialakul
a lezökkenéses, utánsüllyedéses pszeudotöbör (Eberhard and Sharples 2013).
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4. ábra: Gleccsermaradványok II. Olvadó, fedett holtjégtömegek 5200 m körül
A: Egykori gleccservölgy oldalmorénái 5300 méteren, 1. kibukkanó holtjég
B: Lezökkenéses, utánsüllyedéses pszeudotöbör
C: 1. jég, 2. horzsakő és homokréteg, 3. olvadékvíz, 4. lezökkenésess pszeudotöbör
A lejtőtörmelékkel fedett hegyoldalakon 6000 méter fölött különösen jellemző, hogy az
elvékonyodott gleccsermaradványokra homok és horzsakőgazdag üledék települ. A
szigetelőburok vékony, így ha nagy területű jeget fed az üledék, akkor az olvadásból származó
erek felszabdalják a felszínt, míg ha apró jégmaradványokat fed üledék, akkor nincs felszíni
vízjelenlét, a nedvesség elszivárog (5. ábra).

5. ábra: eltemetett jég kibukkanása a homokos-, horzsaköves lejtőüledék alól
Vízjég
A magashegyi tómedrek a vulkáni felszín zárt mélyedéseiben alakultak ki. Ha van víz
bennük, akkor alattuk talik képződik, de összefüggő permafroszt esetén vizük nem tud a mélybe
szivárogni. Ám kiszáradhatnak, vagy fenekükig is befagyhatnak. A főként olvadékvízből
(permafroszt, hó és firn, gleccser) származó tó helyén ez utóbbi esetben vízjég-táblák maradnak
456

(6. ábra). A Föld legmagasabban fekvő tavával is ez a helyzet: többnyire elenyésző a nyílt
víztükör mérete, ám a vízjéglepény jól mutatja a tó idószakos kiterjedését (60-80 m átmérővel)

6. ábra: A Föld legmagasabban fekvő tómedencéje – vízjéggel kitöltve. Vízutánpótlás most is
érkezik: olvadó firnből és hóból, valamint hőforrásokból
A felszín alatti jég
A felszíni és az eltemetett gleccserjég olvadásából származó víz mellett a permafroszt
aktív rétegéből származó olvadékvíz is rendkívül jelentős. Mint hosszú távon jelen lévő
vízbázis, ez jelenleg a legfontosabb.
A permafroszt olvadása, a jéggel rendelkező övezet magasabbra tolódása akkor
vizsgálható, ha adataink vannak az aktív réteg hőmérsékletjárásáról, ill. a H2O halmazállapotváltozásairól. A geomorfológiailag legjellegzetesebb, reprezentatív magassági szinteken
elhelyezett mérőállomásaink ezt a célt szolgálják.
4200 m: Az igen erős hőingás és rendkívüli fagyváltozékonyság okozta aprózódás mindent
betemető törmelékképződéshez vezet. A 4200 méteres adatgyűjtő helyünkön az egyik műszer
két éven keresztül kősivatag-felszíni hőmérsékletet mért – közvetlen besugárzás alatt (7. ábra).
Ebből megállapítható, hogy hóborítás nélkül kb. 330-340 nap fagyváltozékony a felszínen! A
szélsőséges napi ingás eltűnése jelezte hóborítás viszont szélsőségesen alakul, mivel az első
évben összesen mintegy 3-4 heti volt, míg a második évben összidőtartama elérte a 4 hónapot,
a napi hőingás-érték pedig az 50 ºC-t is meghaladta (télen is, amikor nappal akár 30 ºC fölé
melegedett a felszín, majd éjszaka -20 ºC-ig is hűlhetett).
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7. ábra: Felszíni hőmérsékletváltozás (2012.02.09 – 2014.02.07) 4200 m-en.
A sárga körök a téli időszakot mutatják. A jobb fölső ábrán a napi
hőmérsékletjárás periodicitásának megléte, ill. időszakos, téli hiánya látszik

5260 m:Az aktív réteg vastagsága nagyobb, mint 60 cm, a fölső centimétereken folyamatos a
hőingás, a száraz üledék miatt halmazállapotváltozás okozta hőingás-kimaradás alig
tapasztalható. -60 cm-en ez csak a tavaszi-őszi átmeneti időszakokban fordul elő rövid
időtartamban (8. ábra). Az aktív réteg max. fél éves időtartamban fagyott, az évi
középhőmérséklet -0,36 – -0,63 ºC, ami a szaggatott örökfagyra utal. Az olvadás gyorsan eléri
a nagyobb mélységeket, a fölső fél méter gyors ütemű kiszáradását vonva maga után (e
kiszáradó és fél évig felengedő felszíni-felszínközeli anyag kedvez az eolikus
üledékmozgatásnak).

8. ábra: A felszín alatti hőmérsékletjárás 5260 méter magasan.
A -10cm-en lévő műszer adatai egy évre vonatkoznak,
a -60 cm-en mérőé két évre, karikázva a téli időszkok
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5830 m:Az aktív réteg hőmérsékletjárásán keresztül a fagyás-olvadás ciklusai szembetűnőek,
ami legfőképp a halmazállapotváltozások időszakainak meghatározása és az aktív réteg
megvastagodásának nyomon követése szempontjából lényeges.
A 60 cm-es mélységig megvastagodó aktív réteg fagyási-olvadási ciklusairól itt is a napi
periodocitás-elemzés nyújt képet. A periódusok eltűnése a nagy energiát felemésztő
halmazállapot-változások sajátossága. Míg a téli időszakokban a teljesen átfagyó aljzatban
végig tapasztalható a napi hőmérsékleti ciklikusság, az olvadási időszakban mindez többször is
megszakad (9-10. ábra), részben a rövid periódusú nyári havazás-hóborítás, részben a ritkább
felszíni újrafagyás miatt.
A felszínközeli centiméterek nyári újrafagyása – az alacsony külső hőmérsékletek miatt
– ismétlődő jelenség. Ugyanakkor az aktív réteg alsó része felé haladva – a magasabb
nedvességtartalom miatt – még gyakrabban történik halmazállapot változás, 60 cm mélyen
gyakorlatilag a nyári szezonban a víz-jég határán váltakozik a kőzetszemcsék közötti
nedvességtartalom. Az aktív réteg ebben a magasságban 8 hónapon át (áprilistól decemberig)
fagyott állapotú, évi középhőmérséklete – mélységtől függően – -3,2 – -3,5 ºC. Az olvadási
időszakot 4-5 igen hideg szakasz tagolja, ekkor a felső rétegek időleges újrafagyása is
megindul. Huzamosabb, vastagabb nyári hótakaró jelenlétére nem utalnak az adatok.
E szintnek – a cementjég viszonylag hosszú, ám elnyúló olvadási szakasza és jelentős
felolvadási mélysége miatt – alapvető a szerepe az alacsonyabb szintek vízellátásában: a
legfontosabb, hosszú távú felszín alatti vízforrás övezetének tekinthető.

9. ábra: Az 5830 méteren létesített állomás aktív rétegében
(10, 35 és 60 cm mélyen) mért hőmérsékletek (2012.02.01 – 2014.02.14),
sárgával karikázva a téli időszakok
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10. ábra: Az 5830 m-en fekvő állomás aktív rétegében (10, 35 és 60 cm mélyen)
mért hőmérsékletjárás periodicitása (a periodicitás meglétét minden mélységnél
az alsó diagramrészek központi, vastag piros sávja jelzi)
6893 m:Az Ojos del Salado csúcsán a 10 cm-nyi vastagságú törmelékben mért évi
középhőmérséklet (10 cm-rel a felszín alatt) -17,4ºC és a vizsgált 730 napból mindössze 18
napon fordult elő kevéssel fagypont fölötti hőmérséklet, 97 napon azonban -25 ºC alá ment a
regolit hőmérséklete. A szinte folyamatosan fagyott kőzettörmelék ugyanakkor többnyire
száraz, így laza, morzsolódó állagú.
A mérési adatok az alsóbb szintekkel szemben azt mutatják, hogy itt a téli időszakban marad el
a napi hőmérsékleti ciklikusság (11. ábra). Ez a tetőn ekkor kialakuló fagyott hóborítás
szigetelő hatásával magyarázható.

11. ábra: Az Ojos del Salado csúcsán, a kőtörmelékben mért
hőmérséklet periodicitása, bekarikázva a téli időszakok
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KÖVETKEZTETÉSEK
6000 m-en még sivatagi táj („hiperarid periglaciális”) az uralkodó.
A kősivatagos környezet uralkodó felszínformáló folyamata – az aprózódás mellett – a
szélmarás és a maradéktakaró-képződés. Bár permafroszt aljzatú a terület, az eolikus
folyamatok felülírják a felszíni periglaciális jelenségeket.
Periglaciális tömegmozgások hiánya.
Az aktív réteg kiszáradó felszínközeli része miatt a fagyváltozékonysághoz és a
fagyemeléshez kötődő periglaciális lejtős tömegmozgások jelenléte alárendelt.
5800-6400 m: a fő olvadékvízellátó övezet.
Az olvadékvíz legfontosabb forrásterülete ez a magassági övezet. A felszíni és az
eltemetett jég mai erőteljes degradációja miatt az olvadékvíz mennyiségének növekedése
figyelhető meg. E jégolvadás rövid távon növeli a felszíni és felszín alatti vízáramlás
mennyiségét, néhány évtizedes távlatban azonban e jégtípusok elfogyása várható, ami
drasztikus vízmennyiség-csökkenéshez vezet.
Az itt jelenlévő hegyi permafroszt aktív rétegének felengedése elnyújtott folyamat, a
jégcement olvadása egész nyáron szivárgó nedvességgel táplálja a lejtők felengedő
regolitrétegének alját.
A besugárzás növekedésével, a felszín erőteljesebb felmelegedésével az aktív réteg
további vastagodása, hosszabb távon pedig a permafroszt degradációja következik be. Ez
nyaranta egyelőre növekvő lefolyást okoz, de a permafroszt felszakadozásával, az övezet
magasabbra szorulásával és zsugorodásával néhány évtizedes távlatban ebben a tekintetben is
szárazodás várható.
Permafrosztból táplálkozó tavak.
A fő vízadó szintben az aktív réteg megvastagodása jellemzően 50-60 cm-es mélységig
terjed Az összegyűlő és az üledéket átnedvesítő víz miatt azonban a medencealjakon az aktív
réteg csak néhány cm vastag. A szivárgó olvadékvízaz elgátolt medencékben tavakat hozhat
létre (12. ábra).
Az erős besugárzás hatására e sekély (1 méternél ritkán mélyebb) állóvizek nyáron akár
9 ºC-ra felmelegednek, miközben a levegő nappali hőmérséklete árnyékban itt ugyanekkor
fagypont közeli. A tavak hőátadása csökkenti alattuk a permafroszt mennyiségét, jelentős
méretű talikokat létrehozva.

12. ábra: Permafroszt eredetű olvadékvízből táplálkozó tó 5900 méteren
az aktív réteg maximális nyári vastagságával
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Őrsi Anna120
A GEODIVERZITÁST VESZÉLYEZTETŐ TÁJDEGRADÁCIÓS FOLYAMATOK
ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁGI PÉLDÁK ALAPJÁN121
BEVEZETÉS
A diverzitás szó hallatán elsőként a biodiverzitás (az élővilág sokfélesége) jut az
eszünkbe, pedig a geodiverzitás vele egyenrangú és elválaszthatatlan eleme a tájnak, egyik
feltétele a biodiverzitás kialakulásának. A geodiverzitás legrövidebben kifejezve az élettelen
környezeti tényezők sokfélesége. Ez alatt a kőzetek, ásványok, fosszíliák, tájak, felszínformák,
felszínalakító folyamatok, talajok és vízrajzi elemek változatosságát értjük (Gray 2004). A
geodiverzitás nemcsak önmagában fontos, hanem azért is, mert az élőhelyek kialakulásában
meghatározó a geo-tényezők szerepe, azaz a geodiverzitás tartja fenn az ökoszisztémákat és
ezzel a biodiverzitást is.
A geodiverzitás-vizsgálat nem igényel tudományos felfedezéseket, inkább egy új
szemléletmód, amelynek szempontjai szerint a már meglevő ismereteinket rendszerezzük,
összesítjük. Ezekben újabban nem pusztán a táj változatosságának értékelése a cél, hanem
gyakran gyakorlati: a természetvédelem megszervezése, az idegenforgalmi jelentőség
meghatározása vagy a biodiverzitás becslése.
Mivel a geodiverzitás-vizsgálat új kutatási terület, rohamosan nő a témával foglalkozó
publikációk száma. Ezzel párhuzamosan bővül a fogalom értelmezési köre, újabb és újabb
eljárásokat dolgoznak ki a számszerűsítésére. Az első vizsgálatok az adott területen
megtalálható geológiai, geomorfológiai, hidrológiai elemeket összesítették. Más kutatók
(Panizza 2009) szerint nem leltárt kell készíteni a geodiverzitás területegységekben előforduló
elemeiről, hanem elég a geodiverzitás azon értékeinek vizsgálatára koncentrálni, amelyek
leginkább meghatározzák a tájat függetlenül azok gyakoriságától vagy térbeli eloszlásától.
Kezdenek elterjedni újabb irányzatok is, melyek a geodiverzitás elemeit azok tudományos vagy
idegenforgalmi jelentősége szerint értékelik (Ruban 2010), és azok veszélyeztetettségére,
megőrzésének fontosságára is felhívják a figyelmet (Kiernan 2010). Többen a geodiverzitásra,
mint a biodiverzitás alapfeltételére tekintenek, és nem a geomorfológiai heterogenitásra, hanem
az élővilág számára nyújtott feltételek változatosságára koncentrálnak (Dufour et al. 2006,
Müller et al. 2004).
Magyarországon eddig csak Keveiné (2007, 2008) foglalkozott a témával. A fogalom
értelmezésén túl megemlíti a külföldi kutatókat és vizsgálataik legfontosabb irányait, emellett
a karsztos területek kiemelkedő geodiverzitását hangsúlyozza.
A tájdegradáció a táj egészének leromlását, használhatóságának csökkenését jelenti
(Bárdonyi 2001). Komplex földrajzi probléma amely, természet- és társadalomföldrajzi okokra
egyaránt visszavezethető. A tájdegradáció legfontosabb folyamatai a talajdegradációs
folyamatokkal megegyeznek: vízerózió, szélerózió, extrém talajreakció (acidifikáció, illetve
szikesedés), fizikai degradáció (tömörödés, talajszerkezet romlása, kérgesedés) (Kertész 2008).
A geodiverzitást a talajdegradációs folyamatok mellett veszélyezteti még a bányászat, a
hulladéklerakás, az urbanizáció és a vele járó építkezések, a vízrendezés, a mezőgazdaság, az
erdőgazdálkodás, a turizmus, a nem megfelelő földhasználat és az éghajlatváltozás is (Gray
2004). A geodiverzitást veszélyeztető tényezők többféleképpen osztályozhatók: okozhatnak
olyan változásokat, melyek visszafordíthatatlanok (irreverzibilisek), a kisebb beavatkozások
Őrsi Anna: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet
E-mail: orsi.anna@csfk.mta.hu
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következményei visszafordíthatók, a természet ekkor még képes reprodukálni az eredeti
állapotot (a kotrás utáni újbóli feltöltődés).
A következőkben először a Magyarországon leginkább meghatározó, országos léptékben
is jelentős tájdegradációs folyamatokra mutatunk be példákat a teljesség igénye nélkül, majd
ezeknek a geodiverzitásra gyakorolt hatását értékeljük. A későbbiekben egy kisebb (nyugatbükki) mintaterületen vizsgáljuk a különböző tájdegradációs folyamatok hatásait az élettelen
környezetre.
GEODIVERZITÁST LEGINKÁBB VESZÉLYEZTETŐ
ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁGI PÉLDÁK ALAPJÁN

A

TÁJDEGRADÁCIÓS

FOLYAMATOK

Elsivatagosodás, aridifikáció: Az elsivatagosodás nem a sivatagok képződésére utal,
hanem inkább arra, hogy egy terület sivárrá, értéktelenné, elhagyottá, nem vagy alig
hasznosíthatóvá válik (Kertész 2008). Az (UNCOD 1977) definíciója szerint az elsivatagosodás
az arid, szemiarid és szubhumid területek különböző tényezők hatására bekövetkező
tájdegradációs folyamatait foglalja össze, beleértve a klímaváltozás és az emberi tevékenység
hatásait is”. Az aridifikáció a szárazodás következtében megváltozott természetföldrajzi
folyamategyüttes (Kertész et al.1996), folyamatai szorosan kapcsolódnak a tájdegradáció és az
elsivatagosodás folyamatához. Az éghajlatváltozás következtében megváltozik a talajerózió
mechanizmusa, és a felszíni, felszín alatti vizek vízhozama is, ez kihat a talajok fejlődésére is:
a sódinamika megváltozik, a szikes talajokban sziktelenedés indul meg, a láptalajok
rétiesednek, a réti talajokban megindul a sztyeppesedés folyamata (Papp S. 1995). A
geodiverzitásra elsősorban a talajok és a hidrológiai viszonyok megváltozása (szikes tavak
kiszáradása) van hatással.
Talajerózió: A talajerózió mezőgazdaság szempontjából jelent problémát nemcsak az
erózió, hanem az akkumuláció területein is. A geodiverzitás szempontjából kedvező, hogy
növeli a táj változatosságát, helyenként látványos formákat kialakítva (1. ábra).

1. ábra: A kazári badland
Bányászat: A bányászat geodiverzitást romboló hatása egyértelmű (felszínformák,
üledéksorozatok, ősmaradványok pusztulása, talaj letermelése, vízáramlási viszonyok
megváltozása, tájsebek keletkezése, meddőhányók területfoglalása és tájképet romboló hatása).
Nemcsak a közvetlen területeken okoznak visszafordíthatatlan változásokat, hanem hatásuk
nagy távolságokra is tovagyűrűzik, hazai példáknál maradva elég itt a Dunántúli
középhegységben a bauxitbányászattal járó vízkitermelés karsztvízszint-csökkenő hatására
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gondolni. A rekultiváció során sose sikerül teljesen visszaállítani a kiinduló állapotot, hanem a
visszamaradt, legtöbbször alacsonyabb diverzitású területet próbálják több-kevesebb sikerrel a
tájba illeszteni. Néhány pozitív példát itt is meg kell említenünk, amikor a felhagyott bányák
területén gyakran geológiai bemutatóhelyeket hoznak létre (Gánt, Hegyestű), amelyek a
geodiverzitás értékeit mutatják be.
Folyószabályozás, lecsapolások: A folyószabályozások és lecsapolások az emberiség
legnagyobb területet érintő és legdurvább tájalakító munkái közé tartoznak. Magyarországon a
munkálatok a 19. század közepén kezdődtek meg, ezáltal mezőgazdaságilag hasznosítható
területeket és hajózható vízi utakat nyertünk, viszont a Kárpát-medence vízrajzi viszonyai az
alapjaiban változtak meg. Korábban vízzel borított területek kiszáradtak, a természetesen
kanyargó folyók mesterséges csatornákká váltak, folyásuk felgyorsult, az üledékmozgás
megváltozott korábbi aktív formák reliktummá váltak csökkentve a hidrológiai viszonyok és
természeti folyamatok változatosságát, így a geodiverzitást is.
MINTATERÜLET

2. ábra: A mintaterület domborzata
A mintaterületem a Bükk hegység nyugati részén helyezkedik el (2. ábra). A lehatárolás
kőzetteni-morfológiai alapon történt, ahol ez nem volt markáns, antropogén határokhoz lett
igazítva. A terület kisebb nyugati peremterületek kivételével a Bükki Nemzeti Park területéhez
tartozik. A tájbeosztást tekintve az Északi-Bükk és a Központi-Bükk részét alkotja, a nyugati
szélei már a Heves-Borsodi-dombság részei. A mintaterület nyugati szélén két település
található: Bélapátfalva példáján a települések, Szilvásvárad példáján a turizmus geodiverzitásra
gyakorolt hatását vizsgáltam, így előbbi teljesen, utóbbiból csak a Szalajka-völgy tartozik bele.
A határvonalak eredetileg a geodiverzitás számszerűsítésének céljából lettek meghúzva,
így törekedtem arra, hogy a mintaterület különböző jellegű egységeket foglaljon magában. A
terület középhegység: karsztfennsík és peremvidéke, mely a nyugati részén lealacsonyodik. Az
emberi jelenlét szélsőséges példáit mutatja: a Bél-kő tetejét gyakorlatilag legyalulták mészkőbányászat mindenek elé helyezésével, Bélapátfalva határában a település nyomja rá bélyegét a
tájra. Ezzel szemben a Szalajka-völgy bükki turizmus legfontosabb célpontja, a többi
fokozottan védett terület (Ablakoskő-völgy, Leány-völgy) pedig viszonylag érintetlen.
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A GEODIVERZITÁST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK ÉRTÉKELÉSE A MINTATERÜLETEN
Bányászat, bánya rekultiváció: A mintaterületen két jelentősebb, mára azonban már
felhagyott bánya található. Ezek a tájat a legjobban megváltoztató beavatkozások, ezért
működésüket, bezárásukat, rekultivációjukat és a tájra gyakorolt hatásaikat később vizsgálom
részletesebben.
Települések, építkezések: A mintaterületen a bányákat leszámítva nincs nagyobb
antropogén beavatkozás. Közvetlenül a települések határában húzódik a nemzeti park határa,
ezért terjeszkedésük korlátozott és nem veszélyeztetheti a környezetet. A bélapátfalvi Gyári-tó
környéke hétvégi házas övezet, ezekben a szennyvíz elvezetése nem megoldott és veszélyezteti
a tó vízminőségét.
Erdőgazdálkodás: A mintaterület túlnyomó részét erdő borítja, ahol erdőgazdálkodás
folyik. Legkárosabb hatása a tarvágásnak van: a csupasz talajfelszín könnyen az erózió
áldozatául eshet, főleg a meredekebb lejtőkön. A szálaló vágás ennél kedvezőbb, de a
hegyoldalról levontatott fák nyomában szintén lepusztul a talaj és a növényzet is. A területen
mindkettőre találunk példákat, de utóbbi kezd inkább elterjedni.
Mezőgazdaság: A mezőgazdaság geodiverzitásra káros hatásaival nem kell számolnunk,
mivel kisebb szántóföldek, rétek, legelők csak a települések határában jellemzőek és
alacsonyabban vannak a karsztos területeknél. Állattenyésztésnél a Nagy-mezőn tartott lipicai
lovakat kell megemlíteni. A Szalajka völgyben pisztrángokat tenyésztenek. Ezek kifejezetten a
tiszta vizeket szeretik, a patakban a pisztrángtelep után sem romlik a vízminőség.
Turizmus: A mintaterület turizmusában érvényes a mézesmadzag-elv: a turisták
túlnyomó része megelégszik a könnyen elérhető, kiépített látványosságok megtekintésével és
csak kevesen merészkednek a belső területekre, ahol tömeges megjelenésük nagyobb károkat
okozna. A Szalajka-völgy fokozottan védett természeti értékekben gazdag terület, viszont
valahol teret kellett adni a turizmusnak. A legfontosabb látványosságokat és a hozzájuk vezető
utat kiépítették. Ez egyrészt egy kicsit módosította a felszíni viszonyokat, másrészt viszont
irányítja a látogatókat, hogy ne tapossanak össze nagyobb területet. A völgy bevezető szakaszán
épültek ki a turistákat ellátó létesítmények: különböző éttermek, bazárok, kalandpályák. Ott
található a lovas stadion is, amelyben az 1984-es fogathajtó világbajnokságot rendezték, a hozzá
kapcsolódó épületekkel. A kisvasút is onnan indul. Feljebb vadasparkot, erdei múzeumot,
szabadtéri kiállítást találhatunk. A turizmus káros hatásainak csökkentése érdekében a nemzeti
park szigorú szabályokat vezetett be. A legjelentősebb hatás, hogy az utakról letérő gyalogosok,
kerékpárosok, autósok felszaggatják a gyepet, a talaj szabadra kerülésével beindul az erózió. A
többi hatás (zaj) elsősorban az élővilágot veszélyezteti. A másik probléma a szemetelés, ez a
frekventáltabb helyeken jellemző, elsősorban a tájképet csúfítja el. A mintaterület többi része
viszonylag érintetlen. A fokozottan védett területekre elvileg a belépés is tilos, a fennsíkot és
az előterét, hála a nehéz megközelítésnek, csak a természetjárók látogatják.
Illegális hulladéklerakás: Bélapátfalva határában, de leginkább a kisköved-tetői
felhagyott agyagbánya alsóbb szintjein jellemző. Építési törmeléket, bútorokat, textíliákat,
háztartási és egyéb gépeket raknak le. A tájképrombolás mellett az ezekből kimosódó anyagok
a talajt és a vizeket veszélyeztetik.
Bányászat, a tájrehabilitáció és annak hatásai a Bél-kőn
A Bélapátfalvi Portlandcementgyár 1910-ben kezdett termelni, a mészüzemet 1951-ben
létesítették. A nyersanyagellátást kezdetektől a folyamatosan bővülő Bélkői Mészkőbánya
biztosította. A mészkövet kezdetben kézzel fúrták, később robbantották. A kitermelt követ
mesterséges kürtőkön dobálták le a kétszáz méterrel a felszín alatt elhelyezett, négy emelet
magasságú törőgépekhez, innen kötélpályán szállították a mészkővel a cementgyárba. (Ez a
megoldás csökkentette a légszennyezést és a zajterhelést.) A mészkő mellett agyagpalát is
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bányásztak a hegy délnyugati oldalában. A bányászat közel 100 éve alatt 20 millió tonna
mészkövet termeltek ki, azaz a hegyből több mint 7 millió m3 hiányzik (3. ábra).
A múlt század bányászata és cementgyártása befejeződött, az ebből származó
környezetterhelés megszűnt, viszont helyreállíthatatlan változásokat okozott. Az ipari
leterheltség súlyától megszabaduló természet bizonyos határok között rehabilitálni tudja magát,
de még ideális körülmények között is csak töredékében fogja reprodukálni az eredeti állapotot.

3. ábra: A bél-kő
A bányászat környezeti hatásai
A mészkőbánya helyén eredetileg rendzina volt. A bánya és a hozzá kapcsolódó
létesítmények területfoglalása miatt az érintett területeken megszűnt a talajborítás. A vékony
rendzina letermelése nem volt gazdaságos, ezért a kitermelés előtt nem gyűjtötték össze. A
bányászat miatt levegőbe került por a talajképző kőzetből származott, szennyezésmentes
művelést feltételezve nem okozott nagyobb károkat a környező területek talajában.
A bányászat során por került a levegőbe, de az elhanyagolható mennyiségű a cementgyár
szilárd emissziójához képest. A levegőminőséget döntően a lokális források befolyásolták: a
kitermelőhelyek, a szállítószalag és a kőlisztüzem.
A mészkőösszlet rendkívül érzékeny a felszíni szennyeződésekre, mivel azok
akadálytalanul a mélyebb rétegekbe juthatnak. Potenciális szennyezőforrást jelentettek az
üzemi létesítmények, a mozgó gépek és a szállítójárművek. További lehetséges szennyező
anyagok: kommunális eredetű szerves anyagok, szénhidrogént tartalmazó üzemanyagok,
kenőanyagok, a gépek kopásából származó fém és a robbanóanyagok voltak. A bánya köré nem
létesítettek vízminőség figyelő rendszert, a környező források vízminőségi adataiból lehetett
következtetni a szennyezésre. A karsztvízben 32 mg/l nitrátot mutattak ki (10 mg/l a
szennyezettségi határérték), ezt az ANDÓ robbanóanyag okozta.
A mészkő homogenitása és az alkalmazott technológiának köszönhetően nem keletkezett
meddő, így meddőhányót sem kellett kialakítani. (Zergi 2002/a)
A bánya bezárása
A BÉCEM Rt. 2000. augusztusában a cementgyárat bezárta, a bánya stratégiai
felvevőpiac nélkül maradt, további működtetése értelmetlen és ráfizetéses lett. A tulajdonos a
bánya értékesítését nem tervezte, ezért a bánya bezárása és a tájrendezése maradt az egyetlen
célravezető út. Az érintett ingatlanok újrahasznosítói a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága és a
Bélkő KHT lettek. A 2002-ben kiadott bányabezárási és tájrendezési műszaki terv (Zergi
2002/a) szerint bontásra kerültek a kötélzetek, csigák, kerítések, villámhárítók, világítótestek,
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ütközők, a távolsági szállítószalag és a cementgyár területén elhelyezkedő kőlisztüzem, a
robbanóanyag raktár, az üzemanyag kút. Nem bontották le a bányaüzem területén található
iroda-műhely épületet, a portát, a parkoló burkolatát és a régi robbanóanyag raktár őrépületét.
Ezek napjainkra teljesen elhanyagolódtak, semmire se használják őket, lepusztult iparvidék
látszatát keltik és rontják a tájképet. A burkolt utak és a csapadékvíz elvezetését szolgáló árkok
szintén átadásra kerültek. A földalatti létesítményeket 1,5 m vastag robbanásbiztos falakkal
zárták el. A felső harmadukban 30x30 cm-es nyílást hagytak, hogy a denevérek akadálytalanul
bejuthassanak. A falak alján található 20x20 cm-es nyílások a vizek kivezetését szolgálták (4.
ábra). A nyílások nem teszik lehetővé az emberi bejutást, így nem jelentenek veszélyt.

4. ábra: A lezárt akna és az újra benövényesedő sziklafal
A föld alatti bányatérségekből először el kellett távolítani minden berendezést és a teljes
szakaszt ki kellett takarítani. Viszont nem lehet sok gépezetet gazdaságosan felszínre hozni, ám
a környezetre veszélyes eszközök semmiképp sem maradhatnak bent. A függőleges aknák alatti
adagolókat a helyükön hagyták, hogy megfogják a törmeléket és megakadályozzák a
szétfolyását. A függőleges aknák nyílásait vasbeton kalappal zárták le, rajta anyagpótló
nyílásokat hagytak, hogy az utólagos ülepedés során keletkező üreget betömjék.
A bánya bezárásával megszűntek a lokális levegő és vízszennyező források, a levegő és
vízminőség valamennyi paramétere javult, a hosszúidejű koncentráció a megengedett szinten
van. A terület látogatottsága korlátozott (személygépkocsival nem megközelíthető), így
feltehetően a későbbiekben is tisztán maradnak a természeti erőforrások.
A tájrendezés
„A tájrendezés célja a bányaterület tájbaillő kialakítása” (Zergi 2002/a). A hegy tetejéről
70 métert lebányásztak, a hajdani sziklás ormok helyén repülőtér nagyságú, kopár sík található.
Ezt már nem lehet a környező tájba illeszteni. „A bányászat megszűnése és a tájrendezési
tevékenység után lehetőség nyílik, hogy a természetes növényzet visszahódítsa a területet”
(Zergi 2002/a) (4. ábra). Biológiai rekultivációt nem terveztek. Függetlenül attól, hogy mit tett
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vele az ember, a Bélkő egyedi látványa meghatározó eleme lett a tájnak, a lépcsőzetesen
lebányászott sziklafal magashegységi látványt nyújt.
„Az újrahasznosítás célja a természeti értékek megőrzése, bemutatása: turisztikai
hasznosítás” (Zergi 2002/a). Ehhez tanösvényt építettek, ami bemutatja a terület földtörténetét,
geomorfológiai értékeit, élővilágát, kultúrtörénetét, a bányászat során feltárt és keletkezett
formákat. Problémát jelent, hogy a tanösvény mellett a hulladék összegyűjtése és elszállítása
nem megoldott.
A bányát szabálytalanul zárta be a Bécem Rt. 2007. október elején egy természetjáró,
vagy fémhulladék-gyűjtő névtelen levélben jelezte a Bélkő kht-nek, hogy a tárókat elzáró falak
acélszerkezetét szétvágták és kúszva be lehet jutni. Azt is jelezte, hogy a tárókban
olajszennyezést észlelt. Kiderült, hogy mindhárom táróban a törőgépeken kívül ottmaradt több
száz liter hidraulikus olaj és ismeretlen eredetű olajszármazék, nagyobb mennyiség el is
szivároghatott. Egy liter olaj 20-25000 liter vizet képes elszennyezni. A táró alatti víznyerő
aknát és az apátsági forráscsoportot lezárták, bár nem mutattak ki határérték feletti szennyezést.
(www.greenfo.hu)
A Bél-kő állami tulajdonba kerüléséről a Bécem Rt. és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság
ajándékozási szerződést kötött. Ebben megfogalmazták, hogy a hegyet 2008. február 28-ig
védetté kell nyilvánítani, ellenkező esetben a tulajdonjog visszaszáll az ajándékozókra, azaz a
svájci Holcim Hungária Zrt-re, és a német Duna-Dráva Cement Kft-re. A védetté nyilvánítási
eljárás négy év tétlenség után, 2007. májusában indult meg, miután egy befektetőcsoport
jelentkezett a mészkőbányászat újraindításának a szándékával. A Bélkőt a környezetvédelmi
minisztérium 2008. február 15-én nyilvánította védetté, miután felszámolták a lefalazva talált
szennyezőforrásokat. Bélapátfalva a polgármesterrel az élén tiltakozott a hegy védetté
nyilvánítása ellen, mivel a 180 millió tonna mészkő kitermelését teszi lehetetlenné.
Kompromisszumos megoldást javasoltak, a terület kétharmadának védetté nyilvánítása mellett
művelték volna a maradék egyharmadot, ami 80 millió tonna mészkövet rejt. (www.index.hu)
A kisköved-tetői agyagbánya
A Bél-kő nyugati lábainál, Bélapátfalva külterületén fekvő agyagbányát (5. ábra) az 1980as években kezdték művelni, az 1990-es években a termelés volumene 150e t/év-et is elérte. A
cementgyár bezárásával elvesztette a felvevőpiacát, működtetése értelmetlenné vált, ezért
bezárták.

5. ábra: A kisköved-tetői agyagbánya
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A bánya talaja márgán kialakult barna erdőtalaj, a művelés során a feltalajt és a talajképző
kőzet felső rétegét eltávolították. A művelés befejezésével a talajosodás gyorsan beindult, külön
nem pótolták a talajt.
Az agyagos kőzet magas víztartalma és a kitermelés technológiája következtében a
bányászatból nem származott nagyobb légszennyezés. Ezt a monitoring rendszer adatai is
alátámasztották.
A bányán vízfolyás nem halad át. Az agyagos képződmények jó vízzáró képessége és
adszorpciós kapacitásának köszönhetően a vízkészlet szennyeződésének kicsi volt a kockázata.
A bánya bezárása után a szukcesszió gyorsan beindult, a rézsűk a legmeredekebbek
kivételével mind befüvesedtek, természetes úton szaporodó ligetes-erdős növénytársulás fedi a
területet. A madár- és vadállomány is birtokba vette a bányát. A bánya bezárásával megszűntek
a környezetterhelő hatásai, figyelőrendszert nem telepítettek.
A tájrendezés célja a bányaterület tájba illő kialakítása volt. Az állékonyság biztosítása
érdekében 40 fokos rézsűket alakítottak ki, előttük védősáncot alakítottak ki, a gödröket
feltöltötték és depózárakat helyeztek el. (Zergi 2002/b)
Az újrahaszosítás céljának a természeti értékek bemutatását, a terület turisztikai
hasznosítását tervezték és hangsúlyozták, hogy megakadályozzák az illegális hulladéklerakást
(Zergi 2002/b). Egyik sem valósult meg. A bányában még a helyi komolyabb természetjárók
sem jártak. Viszont a terepmotorosok és a hegyikerékpárosok meg tudják kerülni a depózárakat,
számukra kiváló gyakorlópályának bizonyultak a rézsűk. A keréknyomokban kipusztult a
növényzet és megindult az erózió. A terület turisztikai hasznosítását nehezíti, hogy a
turistajelzések és a Bélkőre vezető tanösvény elkerülik a bányát, illetve a közelben több, egy
felhagyott agyagbányánál sokkal látványosabb dolog található (300 m-re helyezkedik el az
apátság, onnan a jelzés a Gyári tóhoz, illetve a Telekessy üdülőházhoz vezet) és inkább arra
veszik az irányt. A bánya mellett található a falu szegényebb része, az alsóbb szinteken
közvetlenül a telkek mögött illegális hulladéklerakók sora egymás mellett, a lerakást így nehéz
megakadályozni.
A cementgyártás környezeti hatásai
A Bélapátfalvi Portlandcementgyárat 1910-ben építették és 2000-ig működött. Azóta az
épületeit lebontották vagy az ipari park keretében hasznosítják újra. Mégis említést érdemel,
mivel 90 éven keresztül hatással volt Bélapátfalvára és környékére.
A mész- és cementgyártás por és zajképződéssel jár. A legnagyobb környezetterhelést
légszennyezés jelentette. A porkibocsátás miatt környezetvédelmi bírságot fizetett a gyár, a
többi légszennyező anyag (szénmonoxid, kéndioxid, nitrogéndioxid) kibocsátása a határérték
alatt marad. A gyárban 34 db koncentrált, 17 db épületszennyező és 8 db diffúz
szennyezőforrást tartottak számon. A nyersmalmokat és a klinkerkemencét elhagyó füstgáz
portalanítására 4 db elektrofiltert építettek be, aktív keresztmetszetük 53 m2 volt. A
mészüzemben zsákos porszűrővel portalanították a szalagok átadó helyeit. A zajkibocsátás az
új zajcsökkentő berendezések beépítése után már nem jelentett problémát. A gyárban a
keletkezett hulladékok gyűjtését, kezelését, ártalmatlanítását megoldották, veszélyes
hulladékaikat ártalmatlanították, hatósági engedéllyel rendelkeztek külső szervek veszélyes
hulladékainak ártalmatlanítására.
A régi gyártelep keleti részén mészüzem épült 1950-es években. A termelést később
automatizálták, ennek ellenére az 1990-es években már nem volt versenyképes. (Gyóni 1980)
ÖSSZEGZÉS
A geodiverzitás sokféle értéket képvisel, de számos antropogén tevékenység és
tájdegradációs folyamat ezeket veszélyezteti. Következményük függ az érintett tényező
érzékenységétől és a folyamat mértékétől, stabilitásától. Hatásukra eltűnhet, degradálódhat,
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vagy szennyeződhet valamely tájelem, megjelenésük megváltozhat, természetes folyamatok
szűnhetnek meg. A tájdegradációs folyamatok legtöbb esetben csökkentik a diverzitást a felszín
elegyengetésével, a talajok lepusztulásával vagy a vízfelületek eltüntetésével. Ezzel szemben
néhány ellenpéldát is tudunk mutatni, például amikor a talajerózió látványos formavilágot hoz
létre, vagy amikor a bányászat során érdekes, tudományos szempontból jelentős
képződményeket tárnak fel. Ez nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy az adott tájdegradációs
folyamat vagy tevékenység kedvező és a fenntartásuk indokolt, és azt sem jelenti, hogy a
geodiverzitás mindenek előtt való növelése, a változatos, de kevéssé természetes felszín elérése
lenne a cél, hanem arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy az élővilág megőrzése mellett
az élettelen környezet védelmére és az azt veszélyeztető tájdegradációs folyamatok
megszüntetésére is ugyanakkora hangsúlyt kell fektetnünk.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Patkós Csaba 122 –Kovács Enikő 123
LEADER AKCIÓCSOPORTOK INTÉZMÉNYESÜLÉSE EURÓPÁBAN ÉS
MAGYARORSZÁGON124

BEVEZETÉS: CÉLKITŰZÉS
A vidékfejlesztés, amellett, hogy az Európai Unió egyik fontos szakpolitikája, igazi
tudományos jelentőségű téma is egyben. Megjelenése a világon, Európában és hazánkban is
számos szakterület kutatóinak érdeklődését felkeltette. Számtalan publikáció és konferencia,
számos felsőoktatási kurzus és szak jelzi a téma népszerűségét. 125 Az európai és hazai
vidékfejlesztés egyik fontos eleme az alulról jövő kezdeményezések felkarolása, ami
leggyakrabban a LEADER program keretein belül valósul meg. (Moseley, M. 2003) A program
napjainkban Európában a negyedik generációját éli, de a kísérleti programmal együtt hazánkban
is már a harmadik ciklus működik.
A LEADER program alapját a helyben kialakuló, önmagukért és közösségükért felelősséget
vállalni tudó és akaró emberek és szervezetek partnerségére épülő ún. helyi akciócsoportok
(HACS) jelentik. A HACS-ok szervezésében fontos a területi elv, azaz egy adott földrajzi
térségből kell, hogy kikerüljenek a különböző szereplők (önkormányzatok, civil szervezetek,
vállalkozások stb.). A program folyamán a megalakuló csoportok integrált helyi
vidékfejlesztési programot dolgoznak ki, amit állami és európai uniós társfinanszírozással
működtetett helyi pályázati rendszeren keresztül maguk osztanak szét. Mindeközben a HACS
ideális esetben egyre mélyebben szervesül a térségi társadalomba, más szóval intézményesül.
Jelen cikkünkben áttekintjük az intézményesülés LEADER akciócsoportokra való
értelmezésének elvi alapjait, majd egy létező – Pedro Brosei által összeállított – kvalifikáció
alapján osztályozzuk az európai tagállamok LEADER akciócsoportjait. Az ilyetén
csoportosított HACS-okat megvizsgáljuk aszerint, hogy milyen tapasztaltak, azaz milyen
túlélési arányt mutatnak a különböző LEADER szakaszok között. Célunk ezzel az, hogy
rámutassunk az akciócsoportok kontinuus létének fontosságát.
A LEADER PROGRAM RÖVID BEMUTATÁSA
Napjaink globális kihívásainak megoldása kapcsán kiemelkedő erővel bírnak a helyi
potenciálok kiaknázásának lehetőségei. Vidékfejlesztéssel a világszerte egyre nagyobb
problémát jelentő elmaradott térségek válhatnak újra versenyképessé a fenntarthatóság
jegyében, melyet az Európai Unió tagországaiban az úgynevezett LEADER (Liaison Entre
Actions pour le Developpement de l’EconomieRurale – Közösségi kezdeményezés a vidék
gazdaság fejlesztéséért) program igyekszik megvalósítani.
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Az 1990-es években új fejlesztési és módszertani lehetőségek után kutatva kísérleti jelleggel
bevezetett LEADER mára már négy ciklus (LEADER I, II, LEADER+, LEADER CAP)
tapasztalatival gazdagodva működik többek közt hazánk (harmadik ciklusban) részvételével.
Alapvető célja, hogy a vidékfejlesztést a helyi közösség tagjainak konstruktív
együttgondolkodása által integrált és innovatív stratégiák révén valósítsa meg. Kulcselemei a
természeti és társadalmi erőforrások bővítése mellett, a gazdasági szféra megerősítése, továbbá
kooperációra motiválása által a helyi szerveződések fejlesztése. (1. ábra)

1. ábra: A LEADER-típusú megközelítés kulcselemei
(Saját szerkesztés az Európai Számvevőszék 2010 alapján)
A megalakuló HACS hatalmat kap az általa készített tervek megvalósításához a rendelkezésre
álló pénzügyi támogatás továbbpályázatására a helyi szereplők – vállalkozások, civilek,
önkormányzat – számára. Ezen lokális projektek kisméretűek, ám annál innovatívabban kell
hatnia a célterület társadalmi-gazdasági lemaradásának kompenzálására, valamint a környezet
fenntarthatóságára, mely az unióba újonnan belépett országok esetében még hangsúlyosabb
jelentőséggel bír.
A területi megközelítésű LEADER elvei közt prominens érvényű az alulról-felfelé építkezés
mellett a lokális partnerség. Ez utóbbi a résztvevők kapcsolatépítő érintkezését hivatott
szolgálni, ami által az együttműködés hálózatokat hívhat életre.
Finanszírozást illetően, a megalakuló csoportok integrált helyi vidékfejlesztési programjai
állami, illetve európai uniós társforrásokból valósulnak meg. A területi egység tartós
fennmaradása az azt létrehozó és működtetető tagokon múlik, így a HACS működése során az
intézményesülés egyre magasabb fokot érhet el.
Lényeges a helyi közösségek számára, hogy az ott meglévő tudásbázist hozzák felszínre az
egymással való kooperáció során, hogy az információk tudássá váljanak és beépüljenek a
stratégiákba. Ehhez az információnak mozgásban kell maradnia a szereplők körében, hogy
aztán ez manifesztálódhasson a tervek alapján. A rendszeres információcsere tanulási
folyamatot generál, ami elvezet a közösséggé váláshoz, így kialakul a helyi tudás, helyi érték,
amit oktatási folyamatokon keresztül lehet továbbörökíteni. (Burch, S. 2007)
Az egy területegységen belüli kommunikáció tehát, több szempontból elengedhetetlen, ám
emellett érdemes a különböző LEADER közösségek közti tudástranszfer megteremtése is adott
országon belül és nemzetközi szinten egyaránt. Ebből a tapasztalatcserén alapuló hálózatból
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hosszútávon profitálhatna a vidék, illetve az elmaradottabb területek gyorsabb regenerációját
eredményezné. (Baer-Nawrocka, A. – Chmieliński, P. 2013)
Fontos tényező továbbá, a folytonosság fenntartása a LEADER generációk között. Ahogy
korábban említésre került, a program több szakaszból áll, melybe hazánk már az EU-hoz történő
csatlakozáskor bekapcsolódott. Az akkori személyi állomány (minisztériumok,
háttérszervezetek, helyi csoportok) képzésben részesültek a kísérleti programmal kapcsolatban,
de az idő közbeni kormányváltás (2002) az említett beosztottak leváltását vonta maga után, így
alapvetően a humánerőforrás ilyen irányú tudáshiányának kialakulása által is sérült a
folytonosság elve. (Krolopp A. et al. 2005) Ennek elkerülése érdekében stratégia kidolgozására
van szükség, hogy az esetleges személyi változások bekövetkezése után is biztosítottá váljon
az akadálytalan működés kontinuitása.
Kulcsszereppel bírhat a jövőben, a felsőoktatási intézmények bevonása a LEADER elv
oktatásába, tudásfejlesztésébe. A HACS-ok és a főiskolák, egyetemek együttműködése
gyümölcsöző lehet több megközelítésből is. A tervezés szintjétől az adminisztráción keresztül
a lebonyolításig kölcsönös segítségnyújtás jöhet létre a felek között, amely az akciócsoportok
lendületben tartását, a főiskolák, egyetemek számára pedig gyakorlati hasznot nyújthat.
(Maguire, C. – Atchoarena, D. 2003)
Világviszonylatban a LEADER vidékfejlesztési stratégiái nem egyedülállóak, hiszen ilyen
típusú programok Európán kívül is megjelentek.
Az ENSZ gondozásában létrejött ún. Sustainable Livelihoods Approach (SLA) vidékfejlesztési
módszer a lakosság sérülékenységének tényét vizsgálva kívánja a szegénység problémakörét
orvosolni úgy, hogy maguk a helyiek értékelik és definiálják saját helyzetüket. Előzetes
önvizsgálat nélkül nem biztosítható megfelelő alap a fejlesztési stratégiák számára, főként, ha
azok helyi, azaz alulról építkező jellegűek. Ilyen esetben a siker egyik fő alappillére az egyének
motiváltsága, aktivizálhatósága, azaz találja meg minden érintett a szerepét a csoporton belül
és egyéni felelősséget vállalva végezze el saját feladatait a közösség felemelése érdekében (ún.
immanens vidékfejlesztés). (Morse, S. – McNamara, N. 2013)
Kiváló példaként említhető erre az 1970-es években kezdeményezett Saemaul Undong program
Dél-Koreában, mely mintegy hatvan év alatt karakteres fejlődést idézett elő helyi
kezdeményezésekre alapozva. Fő eleme a vidék lakosságának motiválása és minél szélesebb
körű bevonása helyi vezető csoportok létrehozásával, mely több lépésben valósult meg
elsősorban az emberi oldal megváltoztatása által. Ebből fakadóan, a stratégia világszerte
alapmódszertanként szolgált a vidékfejlesztéshez. (Reed, E.P. 2010)
A vidékfejlesztés tehát, fontos elem az emberiség globális és lokális problémáinak
megoldásában, melyre a világ különböző pontjain dolgoznak ki stratégiákat a helyi
sajátosságok figyelembe vételével. Európában csakúgy, mint Magyarországon a LEADER
típusú programokon és elven keresztül valósul meg mindez, bár hazánk ilyen téren történő
fejlődése szükségszerű a vidék jövője érdekében.
Könnyen belátható, hogy ahogyan Európában, úgy hazánkban is a LEADER sikere is e fent
említett tényezőn áll vagy bukik, hiszen a stratégia a HACS-ok partnerségi hálózatának
működtetésén, illetve a rejtett kapcsolatokon keresztül tárhat fel értékes erőforrásokat és
indíthat el térségfejlesztő mechanizmusokat.
Az EU LEADER programja az elmúlt két évtized egyik legjelentősebb és legsikeresebb
fejlesztési iránya, mely a helyi közösség valós bevonásával, helyi igények megfogalmazása
által kialakított célok elérésében tud sikeres fejlődést biztosítani a hátrányosabb helyzetű vidék
számára. A megoldás hatékonysága azonban abban rejlik, hogy a helyi társadalom milyen
mértékben tud nyitni az innovatív megoldásokra a régi berögződések ellenében, azaz mennyire
válik rugalmassá, ezáltal aktivizálhatóvá.
A LEADER elv a vidékfejlesztésen kívül tudományos szempontú tanulmányozásokra is
lehetőséget ad, ezen felül társadalomformáló hatása sem elhanyagolható.
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A LEADER PROGRAM INTÉZMÉNYESÜLÉSÉRŐL
Az intézményesülés fogalma többféleképpen értelmezhető, így például a program geneziseként,
illetve fejlődéseként (2. ábra). Ebből megállapítható egyfajta területi, financiális és tematikus
bővülés a program kezdete óta eltelt majdnem negyedszázad alatt.

2. ábra: A LEADER program eddigi szakaszai és ezek főbb jellemzői (Krolopp A. 2005
alapján kiegészítve)

3. ábra: A Paasi-féle intézményesülés lépései (Paasi, A. 1986 alapján)
Geográfusként ugyanakkor relevánsabb kérdés annak vizsgálata, hogy az egyes LEADER
közösségek hogyan formálódnak önálló területi egységekké, hogyan rajzolódnak meg a
vidékfejlesztés térképén mint helyi területi egységek. Hívhatjuk őket régióknak is akár,
ugyanakkor ezzel a fogalommal óvatosan kell bánni, hiszen a hazai földrajzi szakirodalomban
az elmúlt másfél évtizedben leginkább a nemzeti és helyi szint között létező ún. NUTS 2-es
szintekre vonatkoztatták ezt a fogalmat. E sorok írója ugyanakkor az Anssi Paasi által
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megfogalmazott, ennél tágabb régió meghatározást alkalmazza, amikor a LEADER-térségek
mint régiók intézményesüléséről ír.126
Paasi, finn geográfus a régiók intézményesüléséről szóló elméletét mintegy két évtizede alkotta
meg. A teória egy elméleti keretet jelent, mely alapján megvizsgálható a különböző méretű
területi egységek genezise. A területi egység „élete” addig tart, amíg az őt életre hívó és életben
tartó erők működnek. Az intézményesülés négy szakaszra bontható (3. ábra):
· területi kiformálódás: a tér egy részén jól körülhatárolhatóan kialakul egy új, vonalas
vagy zóna-jellegű határokkal jellemezhető entitás
· szimbolikus forma: a területegység nevet, illetve olyan más szimbólumokat kap,
amelyekkel megkülönböztethetővé válik környezetétől
· intézményi alak: létrejönnek olyan szabályozott magatartásformák, amelyek segítenek
újratermelni a régiót, az intézményeken keresztül a szimbólumok térbeli és társadalmi
diffúziója is megvalósul
· kialakult szerepkör: a területi egység jól megkülönböztethető környezetétől, a helyi
társadalom ismeri és használja, illetve a kívülállók is elismerik
Átfogó – és egy hároméves MTA Bolyai ösztöndíj által is támogatott – kutatásunk célja, ennek
a négy szakasznak a vizsgálata a magyar és a többi európai ország összes LEADER
akciócsoportjának esetében. Mivel a vizsgálat jelenleg még nincs abban a szakaszban, hogy
konkrét eredményeket is bemutathassunk, így ebben a cikkben csak egy részterületről szólunk
részletesebben. Pedro Brosei 2012-ben kategorizálta az európai helyi akciócsoportokat aszerint,
hogy mik az adott állam vagy régió törvényi szabályozási keretei szerinti feladataik és
lehetőségeik. (4. ábra) A vizsgált téma a Paasi által felvázolt keret negyedik pontjához
kapcsolható, azaz a kialakult szerepkörhöz.

4. ábra: A LEADER akciócsoportok funkcióinak típusai (Saját szerkesztés Brosei, P. 2012
alapján)
A „régió” ellentétpárja Paasi szerint a „hely”, mint ami egy-egy személy körül képződik annak személyes
cselekedetei, tettei során életpályája alatt, így annak halálával meg is szűnik. A régió ezzel szemben egy közösséghez
kapcsolódik, annak térpályáit, tevékenységének hálózatát képezi le, így léte túlmutat egy emberöltőn. (Paasi, A. 1986)
126
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A szerző a funkció terjedelme alapján három csoportra osztotta az európai helyi
akciócsoportokat. (5. ábra) Az első típusba azok tartoznak, amelyek csak a helyi pályázatok
bírálatában és a győztesek kiválasztásában vesznek részt. Ez jellemző Észak-Európa, a
Baltikum, illetve Magyarországot és Bulgáriát kivéve valamennyi közép- és délkelet-európai
országra. Elszórta ennek a modellnek alapján működnek az észak-írországi HACS-ok, illetve
néhány dél-európai országban egy-egy régió akciócsoportjai.
Vallónia, illetve az Egyesült Királyságon belül Anglia és Wales helyi közösségei külön
csoportot alkotnak, mivel a projektek kiválasztásán túl a kifizetések lebonyolításában is részt
vesznek.
A harmadik kategóriába sorolt HACS-ok rendelkeznek a legszélesebb funkcionális palettával,
aminek része a projekt-kiválasztás, a szerződéskötés és a financiális menedzsment is. DélEurópa vidékfejlesztési közösségeinek nagyobb része ide tartozik, ahogy a skót, ír, magyar,
bolgár és flamand akciócsoportok is.

5. ábra: Európai LEADER akciócsoportok funkcionális csoportjai (Brosei, P. 2012)
Látható, hogy a 2004-ben vagy azután csatlakozott államok Magyarország és Bulgária
kivételével az egyszerűsített LEADER modellt honosították meg. Ezt a döntést az
magyarázhatja, hogy ezek az országok jelentős kiterjedésű olyan vidéki területtel rendelkeznek,
amelyek a periferikus kategóriába tartoznak, illetve a helyi szereplőnek nem alakulhatott ki még
annyi tapasztalatuk, hogy a helyi akciócsoport komplex menedzsmentjét sikeresen elláthassák.
Ebből a szempontból a magyar vidékfejlesztés csatlakozás előtti erőfeszítéseit, nevezetesen a
kísérleti LEADER program bevezetését (hazai forrásokból, de az EU elveknek megfelelően)
úgy értékelhetjük, hogy ez egy kiváló tanulási lehetőség volt a benne részt vevők számára. A
hiányzó korábbi LEADER-es tapasztalatok pótlását természetesen csak akkor várhatták el
komolyan ettől a kezdeményezéstől, ha a benne részt vevő akciócsoportok tovább is vihették
volna megszerzett tapasztalataikat. Sajnos hazánkban ez nem teljesült, hiszen az előző
szakaszban szereplő csoportoknak csak 40%-a folytathatta munkáját, így a maradék
csoportokban felhalmozott tapasztalatok nem hasznosulhattak. (6. ábra) A nyertes LEADER+
csoportok között a már tapasztalattal bíró HACS-ok aránya – Hollandiát kivéve (ahol egyébként
is csak a Brosei szerint megállapított minimalista közösségek léteznek) – Magyarországon volt
a legalacsonyabb. (7. ábra) Ráadásul a hazai akciócsoportoknak már kezdőként sokrétű
funkciókat (facilitáció, adminisztráció és financiális feladatok) kellett ellátni, ami láthatóan
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példátlan Európában. A komplex feladatkörrel bíró akciócsoportok 50% feletti arányban
folytathatták munkájukat. A kontinuitásban a legmagasabb rátákat Írország, Franciaország,
Portugália és Görögország produkálták.

6. ábra: Összefüggés a működési modell és az akciócsoport tapasztaltsága között – az előző
LEADER ciklust folytatta (%) (Saját szerkesztés)

7. ábra: A LEADER+ programban lévő már korábbi tapasztalattal bíró HACS-ok aránya (%)
(Saját szerkesztés)
A térképek alapján megállapítható, hogy a leginkább elmaradott északkelet-magyarországi
térségben csak egyetlen kísérleti akciócsoport folytathatta működését a LEADER+
szakaszában, ahogyan a Dél-Dunántúlon is több közösség megszűnt. A 2004-2006 között
működő HACS-ok legnagyobb része tehát tapasztalatlanul vágott neki a vidékfejlesztésnek.
Az új szakaszban, 2007-től a vidékpolitika célja az volt, hogy lehetőleg az ország egyetlen
alkalmas települése sem maradjon ki a LEADER akciócsoportokból, így a korábbiaknál sokkal
nagyobb méretű mega-HACS-ok borították Magyarország területét. Ezekkel kapcsolatban
további nyugtalanító kérdések merülhetnek fel, hiszen nem valószínű, hogy a gyakorlatlan vagy
kevés gyakorlattal (az új, nagy területen valószínűleg tapasztalatlan) rendelkező akciócsoportok
hatékonyan integrálni tudták volna a vidékfejlesztésben érintett szereplőket ezeket a térségeket.
(8. és 9. ábra)
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A pontdiagram (10. ábra) mutatja, hogy a LEADER+ akciócsoportok nagyságához képest mind
területben, mind népességben jóval nagyobb méretűek az új HACS-ok. Általában tehát jóval
nagyobb területen és több érdekelt szereplőt integrálva kellett volna az általában elégtelen
méretű személyi kapacitásnak elvégezni a facilitációt, illetve menedzselni az elkészített
programot.

8. ábra: A hazai LEADER kísérleti és LEADER+ akciócsoportok területi kontinuitása (Saját
szerkesztés)

9. ábra: A hazai LEADER+ és LEADER 2007-2013 akciócsoportok területi kontinuitása
(Piskóti-Kovács Zs. térképe, 2014 alapján)
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Népesség (fő)

LEADER+
LEADER 2007-2013

Terület (km2)

10. ábra: A hazai LEADER akciócsoportok (LEADER+ és LEADER 2007-2013) területi és
népességi dimenziói (Saját szerkesztés)
KONKLÚZIÓK
Megállapíthatjuk, hogy a vidékfejlesztés belső energiákat is mozgósító, immanens típusai
globálisan jelen vannak. Sikerük kulcskérdése, hogy mennyire sikerül mozgósítani és
közösséggé formálni a helyi lakosságot a fejlesztések érdekében. Európában a legelterjedtebb
ilyen típusú fejlesztési program a LEADER, ami már több évtizede szolgálja a különböző
európai vidéki térségeket. Magyarországon – a kísérleti programot is beleszámítva – ma már a
negyedik ciklust kezdik el a szereplők.
Cikkünkben körüljártuk az intézményesülés fogalmát, amit a LEADER térségekre kívántunk
alkalmazni. A hivatkozott Brosei-féle osztályozási séma alapján megkülönböztethető három
helyi akciócsoport-fajta. Megállapítottuk, hogy általában azok az országok bíznak sokrétű
funkciókat a helyi akciócsoportokra, ahol viszonylag stabil ezek állománya. A helyi
kormányzást így megvalósító közösségek részt vesznek a helyi tervezésben, a pályázókkal való
szerződések megkötésében és a pénzügyi lebonyolításban is. Elgondolkodtató ugyanakkor,
hogy a periferikus vidéki területek esetében a HACS-ok helyi szervező-funkciója sokkal
fontosabb kell, hogy legyen mint a centrálisabb fekvésű, általában fejlettebb térségekben
elhelyezkedőké, ahol a menedzsment feladatkörök dominálhatnak.
Magyarországon a LEADER akciócsoportok kontinuitása kisebb mértékű, túlélési rátája, illetve
tapasztalatai is alacsonyabbak. Ennek ellenére a hazai rendszer – legalábbis papíron – igen nagy
felelősséget, magas szintű helyi kormányzást delegált a helyi közösségekhez. Véleményünk
szerint ezeknek a kívánalmaknak sok esetben a HACS-ok nem tudtak megfelelni.
Megfontolandó volna a magyar akciócsoportok funkcióinak differenciálása az adott térség,
vagy régió társadalmi-gazdasági fejlettsége szerint.
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Piskóti-Kovács Zsuzsa127
ADALÉKOK A BŰNÖZÉS TÉRINFORMATIKAI KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ
ELEMZÉSÉHEZ

BEVEZETÉS
A bűnözés térképen való megjelenítése közel két évszázados múltra tekint vissza. Az első
bűnügyi térkép Guerry (1833) francia ügyvéd nevéhez kötődik: a szerző 1833-ban megjelent
tanulmányában az 1825 és 1830 között Franciaországban elkövetett személy-, illetve tulajdon
elleni bűncselekményeket ábrázolta (Tóth 2007). A hatóságok is hamar felismerték a bűnözési
térképekben rejlő lehetőségeket: a New York-i rendőrségen már az 1900-as évektől
alkalmazzák a térképészet eszköztárát. A hagyományos bűnözési térképek papíralapú
térképlapok és gombostűk felhasználásával készültek, melyek egy adott időszakban elkövetett
bűncselekmények ábrázolására voltak alkalmasak. Felhasználásuk azonban korlátozott volt:
egyrészt statikusak voltak (frissítéskor a régebbi adatok elvesztek), másrészt sok adat esetén
átláthatatlanná váltak, így nem voltak alkalmasak komolyabb elemzések elvégzésére (Harries
1999; Tóth 2007).
Az 1960-as években St. Louis városában alkalmazták először a bűnözési adatok
számítógépes feldolgozását és megjelenítését, ezzel a bűnözési térképek egy újabb generációja
kelt életre (Harries 1999). A szélesebb körű alkalmazás azonban a személyi számítógépek,
illetve a GIS elterjedéséhez kötődik, mely csak az 1980-as, 1990-es években következett be
(Tóth 2007). Az igazi áttörésre az 1990-es években került sor: ekkor a hardverek és szoftverek
árai nagymértékben csökkentek, miközben teljesítményük, valamint az általuk nyújtott
lehetőségek nőttek. Ekkortól lettek szélesebb körben elérhetők a színes képernyők, nyomtatók
és a különféle digitalizáló berendezések. Manapság külföldön számos nagyobb
rendőrkapitányság és kormányzati szerv használja a számítógépes térképezés eszköztárát a
bűnözés leírására (Van Der Avoort 2005). Ezek egy része csak belső használatra szolgál,
azonban számos példát találhatunk a nyilvános elérhetőségre is. Az Amerikai Egyesült
Államokban működik például a http://www.crimemapping.com/ honlap, melyen bárki számára
utcákra lebontva nyomon követhető a bűnözés alakulása. Az adatok frissítése a helyi
rendőrségek/serifek feladatai közé tartozik. Az Egyesült Királyság bűnözési térképei a
http://www.police.uk/ honlapon érhetőek el, szintén utcaszintű adatokat jelenít meg. Ez a térkép
azonban túlmutat az amerikai példán, mivel itt lehetőség van a bűnözési adatok pont {X, Y}
koordinátáinak letöltésére is.
A VIZSGÁLAT CÉLJA, TERÜLETE ÉS MÓDSZERE
A dolgozat célja a bűnözés területi eloszlásának térinformatikai környezetben történő
vizsgálata. A vizsgált területet az Észak-magyarországi régió települései képezik. Tételesen
felsorolva a következő tényezőket vizsgálom meg: a bűnözés területi mintázatát, a bűnözési
klaszterek térképezésének lehetőségeit, valamint megkísérlem a bűnözési felületmodell
előállítását.
A vizsgálatokat a 2010-2011-es évek bűnözési statisztikáin alapulnak. A bűnözési
adatsorokat a Belügyminisztérium biztosította. A bűnözés mérésére a 100 000 lakosra jutó
ismertté vált bűncselekmények számát alkalmazom, amely magában foglalja a büntető
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ügyekben eljáró hatóságok tudomására jutott összes bűncselekményt, Az ismertté vált
bűncselekmények számának változását több tényező is indokolhatja: maga a büntetőjogi
szabályozás, a népességszám, az állampolgárok hatóságok iránti bizalma stb. (Vavró 1996). A
bűnözési adatokkal kapcsolatosan szükséges felhívni a figyelmet azok alkalmazásának
korlátaira. Ezek alapvetően két tőről fakadnak: egyrészt a bűnügyi nyilvántartás rendszeréből,
másrészt pedig a látens bűnözés jelenlétéből. Ezért tartom szükségesnek, hogy a számítások
során ne csak egy-egy év bűnözési értékeit ragadjam ki, hanem bizonyos időszak adatsorának
számtani átlagát alkalmazzam. Másik fontos megjegyzést a sorozatügyekkel kapcsolatosan kell
megtenni: az üzletszerűen elkövetett bűncselekményeket annyi esetként tartják nyilván, ahány
esetet fel tudtak tárni128 (Patkós – Tóth 2012).
A vizsgálatok elvégzése érdekében térinformatikai adatbázist építettem ArcGIS 10.1
térinformatikai környezetben. A bűnözés mintázatának elemzésére a területi mintázat
vizsgálatára alkalmas eszközök közül a globális Moran I statisztikát, a klaszterek térképezésére
pedig a Hot Spot analízist (Getis-Ord Gi*) statisztikát használtam fel. A bűnözési felületmodellt
Topo to Raster interpolációs eljárás segítségével állítottam elő.
A BŰNCSELEKMÉNYEK TERÜLETI ELOSZLÁSÁNAK VIZSGÁLATA
Az ismertté vált bűncselekmények esetén a régió számtani átlagát (3049,48) összesen 210
település haladja meg, ezek nagy része – 58 %-a – Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére
esik. Ez alapvetően igazodik a települések megyénkénti eloszlásához (Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéhez tartozik a régió településeinek közel 59 %-a). A két év számtani átlaga szerint három
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település rendelkezik a legmagasabb bűncselekményi
értékekkel: Debréte (39 236,11), Szendrő (30 018,92) és Krasznokvajda (25 217,63) (1. ábra).

1. ábra. A bűncselekmények területi eloszlása az Észak-magyarországi régióban

Ilyen sorozat-bűncselekmény statisztikai elszámolása okozta az országos bűnözési statisztikák esetén az 1998-as év
kirívóan magas értékét.
128

483

Annak eldöntése érdekében, hogy a bűnözési adatok eloszlásában fellelhető-e
szabályszerűség, valamint hogy hatással vannak-e egymásra a szomszédos települések
bűnözési értékei, különböző területi statisztikai módszereket szükséges alkalmaznunk. Ezek
segítségével számszerű információt kaphatunk a bűnözés területi eloszlásának jellemzőiről.
Feltételezésem szerint a bűncselekmények és bűnelkövetők területi eloszlása nem
véletlenszerű, a magas bűnözési rátával rendelkező települések közelében hasonlóan magas,
míg az alacsony rátával jellemezhetők közelében alacsony bűnözési rátájú területeket
találhatunk. Ezen feltételezés vizsgálatára a globális területi autokorreláció Moran I-féle
mérőszámát számítom ki a vizsgált időszakra.
A globális Moran I statisztikát az autokorreláció mérésére hazánkban is széles körben
alkalmazzák. Kincses – Tóth (2011) a területi autkorrelációs index segítségével a
magyarországi bevándorlást, Szakálné Kanó (2013) a gazdasági tevékenységek térbeli
eloszlását, míg Szilágyi-Uzzoli (2013) az egészség-egyenlőtlenségeket elemezte. A hazai
releváns szakirodalmat áttekintve megállapítható, hogy a vizsgálatok között nincs olyan, amely
a bűnözés területi eloszlásáról ezen index segítségével kísérelt volna meg következtetéseket
levonni.
A területi autokorreláció mérőszámai a szomszédos területi egységek egymáshoz való
viszonyának elemzésére alkalmasak129, kiszámításával arra kaphatunk választ, hogy a vizsgált
jelenség területi eloszlásában megjelenik-e valamilyen szabályszerűség, avagy
véletlenszerűnek mondható az adatok eloszlása. A Moran I együtthatójának esetében nem lehet
olyan pontosan definiálni a kapcsolat erősségének szélső értékeit, mint a kétváltozós korrelációs
együtthatók estén: a maximális 1 értéket végtelen/folytonos tér esetén venné fel az index, és a
minimuma a végtelenben közelítene a -1-hez (Dusek 2005). Amennyiben az index értéke
pozitív, az a hasonló értékek csoportosulását jelzi, míg a negatív az egymástól eltérőekét. A
nulla a területi autokorreláció hiányára utal (Lloyd 2011).
A globális Moran I képlete a következőként írható fel:
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, ahol a zi az i település bűnözési értékének a számtani átlagtól való eltérése (x i- X ),
wi,j az i és j település közötti területi súly, n a települések száma, So pedig a területi súlyok
összege:
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Az ArcMap 10.1-es programban a területi autokorrelációs index számítását a területi
statisztika eszköztárból érhetjük el. Eredményül megkapjuk a Moran I értékét, valamint a p
valószínűségi értéket és a standard normál eloszlásra vonatkozó z értéket, melyek segítségével
elutasítható/elfogadható a null-hipotézis130.
A vizsgálat elvégzése előtt elvégeztem a bűnözési adatok eloszlásvizsgálatát, melynek
során megállapítottam, hogy a bűnözési adatok pozitív ferdeségű aszimmetrikus eloszlást
Fontos különbséget tenni a lineáris korreláció és az autokorreláció között: míg „az autokorreláció (auto=önmagával
vett) egyazon adatsor különböző […] megfigyelési egységekre vonatkozó értékei közötti kapcsolatot”, addig a „lineáris
korreláció az azonos megfigyelési egységekre vonatkozó két adatsor kapcsolatát” (Nemes-Nagy 2005; 138p) vizsgálja.
130 Null-hipotézis: az adatok eloszlásában nem figyelhető meg szabályszerűség (Lentz 2009).
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követnek 131 . Számos tanulmány ajánlja ilyen esetben az adatsor transzformálását (lásd pl.
Harries 2006), mivel a globális Moran I index érzékeny az adatsor ferdeségére (James – Fortin
2012; 113p). Ennek alapján elemzéseimnél logaritmikus transzformációt alkalmaztam132,133.
Emellett a vizsgált települések közül eltávolítottam egyrészt azokat, melyek extrém magas,
illetve alacsony értékkel rendelkeztek, másrészt pedig azokat, melyeknél nem regisztráltak
bűncselekményt/bűnelkövetőt. Ennek eredményeként az adatsorok eloszlása közel normál lett.
Ezek után a térbeliség figyelembevételének módjáról kellet döntést hozni, hiszen az a
területi számítások eredményeit nagymértékben befolyásolja. Ennek többféle definiálása is
lehetséges, vizsgálataimban a szomszédságot alkalmaztam. Kétféle szomszédsági mátrixot
állítottam elő: az egyik egy olyan kontinuitás mátrix, mely csak az egymáshoz élekkel
kapcsolódó településeket veszi egymás szomszédjának (táblázatban: kontinuitás mátrix 1), míg
a másik már akkor is szomszédként definiál egy települést, amikor az csak a sarkával érintkezik
(táblázatban: kontinuitás mátrix 2). Ezen mátrixok egy szabályos térszerkezetben a bástya- és
vezérszomszédsági mátrixoknak felelnének meg. A két főtípus mellett mindkét mátrixnak
előállítottam a súlyozatlan és a súlyozott változatát is (1. táblázat). Az alacsony érték ellenére
az eredmények – ha nem is erős, de – pozitív területi autokorrelációra utalnak.
1. táblázat. A globális Moran I számított értékei az Észak-magyarországi régió esetén
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1
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2
SÚLYOZOTT
KONTINUITÁS MÁTRIX
2
Forrás: saját számítás

2010/2011
0.13

0.14

0.13

0.14

Ennek eredményeként megállapítható, hogy az Észak-magyarországi régióban az
ismertté vált bűncselekmények területi eloszlásában a szomszédsági kapcsolatoknak – egyúttal
a térbeliségben – van szerepe. A bűnözési adatok elrendeződésében szabályszerűség figyelhető
meg: a magas bűnügyi értékkel rendelkező települések mellett hasonlóan magas értékű, a
kevésbé fertőzött területek mellett nagy valószínűséggel kedvezőbb helyzetű településeket
találunk.
BŰNÖZÉSI KLASZTEREK TÉRKÉPEZÉSE

Az eloszlásvizsgálatkor a következő jellemzőket vizsgáltam: ferdeség, csúcsosság, hisztogram.
y’=log(y+1)
133 Az adatsor logaritmizálása során az adatok nagyság szerinti sorrendje nem változik meg a logaritmusfüggvény
monoton növekvő jellege miatt, viszont a transzformáció közel szimmetrikussá teszi az eloszlást. Az adatok
logaritmizálásának további előnyei, hogy általa jelentősen csökkenthetők a kiugró adatok torzító hatásai, valamint
csökkenti az adatok heteroszkedaszticitásából eredő torzulást (Major 2005).
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A globális Moran I statisztika kiszámításával számszerűen megállapítható, hogy a
vizsgált bűnözési mutató területi eloszlásában szabályszerűség figyelhető meg az Északmagyarországi régió területén. Két kérdés azonban továbbra is megválaszolatlan marad: (1) a
klaszterek magas, avagy alacsony bűnözési értékű települések csoportosulását jelentik a
vizsgált területen; (2) az Észak-magyarországi régió mely részén helyezkednek el a klaszterek.
Ezen kérdések megválaszolása céljából indokolt lokális területi statisztikai módszerek
alkalmazása, melyek segítségével településszintű információkat nyerünk a területről. A lokális
területi statisztikai módszerek jellemzőiből adódóan az eredményeket már térképen is ábrázolni
lehet. Ahhoz, hogy felderítsem ezen klasztereket, a Getis-Ord-féle Gi* lokális statisztikai
módszert alkalmaztam, mely alkalmas a bűnözési forró és hideg pontok felderítésére. A hazai
szakirodalomban csak kevés olyan tanulmányt találhatunk, mely a Getis-Ord-féle Gi*
statisztikát alkalmazza. Bálint (2011) a születéskor várható élettartam nemek szerinti térbeli
különbségeit, Szakálné Kanó (2011) a gazdasági aktivitást vizsgálta a mutató segítségével.
A bűnözési forró pontoknak nemzetközileg egységes definíciója nincs, alapvetően olyan
területeket jelölnek, ahol a bűnözési értékek hosszabb időszakon keresztül, igen magas értékkel
vannak jelen (Tóth 2007). Szakálné Kánó (2011) tanulmányában azon területi egységeket
nevezi hot spot-nak, „amelyekben magas adatértékekkel találkozunk, miközben a
környezetükben is hasonló területi egységek vannak”. (Szakálné Kanó 2011; 83p.) Egy
körültekintően elkészített bűnözési forró pont térkép a veszélyes területek megjelenítésével
jelentősen elősegítheti a rendőrség munkáját a rendőri erőforrások allokációja és a bűnözés
előrejelzése kapcsán (Chainey et al. 2008).
A Getis-Ord Gi* lokális statisztikai mutatószám képlete a következőként írható fel:
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, ahol az xj a j település adott évre vonatkozó bűnözési értéke, a wi,j az i és a j település közötti
területi súly, az n pedig a települések száma. Annak következtében, hogy a Getis-Ord Gi*
statisztika a standard normál eloszlás kontextusában értelmezhető további számítások nem
szükségesek. A sziginifikancia meghatározása a következőként történik: a Gi* kritikus értéke
90 %-os megbízhatóság mellett 1,65, 95 %-os mellett pedig 1,96. Vizsgálataimban azon
településeket tekintem bűnözési forró, avagy hideg pontnak, melyek esetén a kiszámított Gi*
értéke +/- 1,65 felett van. Ezek a települések a környezetük átlagától szignifikánsan
nagyobb/alacsonyabb mértékű bűnözéssel jellemezhetők.
A Hot Spot Analízis segítségével lehatárolhatók olyan területek, melyek egyformán
magas, avagy alacsony bűnügyi fertőzöttséggel rendelkeznek. A vizsgálatoknál szintén jelentős
szerepe van a szomszédsági kapcsolatok meghatározásának: mivel a területi autokorrelációs
vizsgálatoknál a vezérszomszédság mátrix esetén voltak legmagasabbak a zi értékei, ezért a Hot
Spot Analízisnél is ezt alkalmazom. Jelen vizsgálatnál is a logaritmizált adatsorral dolgoztam.
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A vizsgált időszakban három összefüggő bűnözési forró pontos területet találhatunk: az
egyik Heves megye déli területéhez, a másik kettő pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi
részéhez kötődik. A Heves megye déli részén detektálható forró pontos terület településeit
illetően meg kell jegyezni, hogy közöttük három olyan is van, melyek a Tisza-tó kiemelt
üdülőkörzet területén helyezkednek el: Kisköre, Sarud és Tiszanána. Rátz (1999) doktori
disszertációjában kitér a turizmus és a bűnözés kapcsolatrendszerének feltárására is, melyben
arra a következtetésre jut, hogy a bűnözést egyrészt a turisztikai szezonban tapasztalható
magasabb népsűrűség, másrészt pedig a turisták és a fogadó terület lakossága között megjelenő
vagyoni különbségekből fakadó feszültség generálja (Rátz 1999).
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében két jól lehatárolható bűnözési „forró pontos” terület
írható le: az egyik a Büttös-Selyeb-Szakácsi háromszög, a másik pedig a Hernád-folyó két
oldalán fekvő települések (például: Hidasnémeti, Tornyosnémeti, Gönc, stb.) és részben az
Abaúj-Hegyköz területe (például: Regéc, Telkibánya). A Büttös-Selyeb-Szakácsi háromszög
által lehatárolt településeket illetően feltétlenül fel kell hívni a figyelmet az alacsony
lakosságszámból eredő problémára: a szóban forgó települések közül öt olyan van, mely
törpefalu (Abaújszolnok, Büttös, Felsőgagy, Gagyapáti és Szakácsi), a többi pedig – Baktakék
és Felsővadász kivételével – aprófalu. Kis lakosságszámú település esetén kisszámú bűneset is
nagyon megemelheti a bűnözési rátákat.
Bűnözési hideg pontok egyaránt megtalálhatók a vizsgált területen Nógrád megye Pest
megyével határos részén, Miskolctól keletre és észak-keletre, valamint Tiszaújváros
környezetében (2. ábra).

2. ábra. Az Észak-magyarországi régió bűnözési forró pont térképe

A BŰNÖZÉSI FORRÓ PONTOK ELLENŐRZÉSE BŰNÖZÉSI FELÜLETMODELLEL
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A felületmodell bűnözési adatsorból történő megalkotása alapvetően ugyanolyan
eljáráson alapul, mint a természetföldrajzi tényezők esetén: az „x;y” koordináták ugyanúgy a
„vízszintes” helyet határozzák meg, a „z” értékek viszont – egy általános domborzatmodellel
ellentétben – nem a magasságot, hanem a bűnözés valamely mutatószámát134 jelenítik meg.
Amennyiben a felmért pontok mindegyikét a kialakítandó felület egy-egy pontjának tekintjük,
akkor a közöttük lévő terület pontjait interpolációs vagy egyéb becslési eljárással kaphatjuk
meg. Összességében ez a módszer képezi a felületképző eljárás alapját. A bűnözési
felületmodell esetén a valós számértékkel rendelkező pontok között „hézagok” vannak, melyek
az említett interpolációs vagy becslési eljárásokkal kerülhetnek meghatározásra. Az ily módon
előállított „hézagkitöltő” pontok esetén az elemzésnél figyelembe kell venni, hogy azok nem
valós értékeket közvetítenek. Végső soron ez jelenti a társadalomföldrajzi kutatásokban történő
alkalmazás korlátját (Jakobi 2009a).
A bűnözési felületmodell előállításához szükségem volt pontokra, amiket a települések
közigazgatási határait lefedő poligonok centroidjat képezve kaptam meg. A felületmodellt Topo
To Raster interpolációs eljárással állítottam elő (2. ábra).

3. ábra. A Topo to Raster interpolációs eljárással előállított bűnözési felületmodell
A 3. ábrán kirajzolódnak bizonyos területek, ahol a bűncselekmények száma kirívóan
magas, a „csúcsok” meredekségét azonban nem láthatjuk. Az ArcScene segítségével lehetőség
van a felületmodellt térben is megjeleníteni (4. ábra). Az ábrázoláskor az adatokat kétszeres
mértékben torzítottam annak érdekében, hogy a különbségek még szemléletesebbek legyenek.
Az 4. ábrán megfigyelhető, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, valamint Heves
megye déli részén vannak azon települések, melyek a környezetükhöz képest kirívóan magas
bűnözési értékkel rendelkeznek. Tehát a bűnözési 3D-s modellben az előző bekezdésben feltárt
forró pontok hegycsúcsként, a hideg pontok pedig medenceként jelennek meg. A hegycsúcsok
mellett jól kivehető például a Miskolctól nyugatra eső észak-dél irányú bűnözési hideg pontos
terület.

Itt az adatok transzformálásától eltekintek, mivel a logaritmizált adatokra felállított felületmodell túlságosan
homogénnek bizonyult.
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Ennek az ábrázolási formának a legnagyobb előnye a hagyományos módszerrel szemben
az, hogy sokkal szemléletesebb megjelenítési módot kínál, emellett a különböző területi
anomáliák jól kivehetők, ezáltal a legmagasabb értékekkel rendelkező területeket első ránézésre
is el lehet különíteni

4. ábra. A bűncselekmények adatsorából előállított felületmodell térben történő megjelenítése
ÖSSZEFOGLALÁS
A vizsgálatok során az Észak-Magyarországi régió település szintű adatsorain mutattam
be néhány példát a bűnözés térinformatikai környezetben megvalósítható elemzési
lehetőségeiből. Véleményem szerint a különböző területi statisztikai módszerek alkalmazására
a legalkalmasabb elemzési szint a településen belüli szint lenne. Hazánkban az ilyen térképek
készítésének jelenleg két akadálya van: az utcaszintű adatokhoz meglehetősen nehéz
hozzáférés, másrészt pedig az a tény, hogy az utcaszintű adat pont x;y koordináta, avagy
házszám hiányában csak kevés elemzési lehetőséget biztosít.
A rendvédelmi szerveknek ajánlott lenne olyan térinformatikai szoftvereket alkalmazni,
amelyek alkalmasak a komolyabb területi elemzések elvégzésére is. Az Egyesült Királyságban
a térinformatikai rendszerek bűnözésben való vizsgálatának nagy hagyománya van. Az ESRI
Egyesült Királyság kifejlesztett egy kiterjesztést a bűnözés vizsgálatára (Crime Analyst for
ArcGIS). A kiterjesztés nagy előnye, hogy felhasználói egységes vizsgálatokat tudnak
végrehajtani a segítségével. Véleményem szerint Magyarországon is egyre indokoltabb lenne a
térinformatikai eszközök szélesebb körű alkalmazása az igazságszolgáltatásban.
A bűnözésföldrajzi kutatások eredményeinek, azon belül kiemelten a bűnözési térképek
adaptálására számos lehetőség van a gyakorlati rendőri munka során. Felhasználhatók – többek
között – a bűnmegelőzés, a szolgálatszervezés, az elemző-értékelő munka, valamint a
rendészeti vezetés és oktatás területén (Mátyás – Sallai 2014). A település szintű bűnözési
térképek az alábbi területeken hasznosíthatók: terület-specifikus bűnmegelőzési stratégia
kidolgozása, elemző-értékelő munka, rendőrőrsök optimális helyének meghatározása, az
elkövetők területi eloszlásának figyelembevételével létesítendő új büntetési-végrehajtási
objektumok optimális helyének kijelölése.
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Rakonczai János135 – Fehér Zsolt
A TALAJVÍZVÁLTOZÁSOK ÚJ SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE AZ ALFÖLDÖN136

1. BEVEZETÉS
A hazai klímaváltozás-kutatásunk közel másfél évtizedes tapasztalata alapján korábban
már megállapítottuk, hogy a talajvízváltozás a hazai klímaváltozás fontos indikátora az
Alföldön(Rakonczai 2006).A csapadék szélsőséges változásait a talajvíz letompítva követi,
ugyanakkor a szélsőségeket kiküszöbölve egyes tájainkon trendszerű változása is
megfigyelhető (ennek legismertebb példája a Duna–Tisza közi talajvízcsökkenés).
Ha a változásokat folyamatszerűen értékeljük (1. ábra), akkor megállapíthatjuk, hogy a
klimatikus tényezők változása (főként a csapadék mennyisége és időbeli eloszlása) a talajvíz
változását (csökkenését) idézi elő. Azokon a területeken, ahol a gazdálkodók felszíni vizek
hiányában a felszín alatti készletekből kényszerülnek öntözni, száraz időszakban a
talajvízcsökkenést ez a növekvő vízhasználat is fokozza. A talajvíz tartós csökkenése során
olyan mélységbe kerülhet, hogy az már egyes növények számára nem elérhető, de akár
talajváltozásokat is előidézhet. Ha valamilyen növény számára a csapadék már nem elegendő
egy területen (pl. kiszáradó gyümölcsfák a Duna–Tisza közi hátságon), akkor ott gyakran más
növényt telepítenek. A klímaváltozás során az állatvilág is módosulhat. Ennek jellegzetes
példája hazánkban a melegedő klíma hatására megjelenő új növényi kártevők. Ezek a
folyamatok együttesen a táj változását idézik elő. Ebben a folyamatban a klimatikus adatok
mellett a talajvíz-változások értékelhető legjobban. A változások értékelését mintegy kétezer
hosszabb-rövidebb adatsorú talajvízkút észlelése teszi lehetővé.

1. ábra: A klímaváltozás és a tájváltozás kapcsolata (hazánkban)
Rakonczai János: Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
E-mail: J.Rakonczai@geo.u-szeged.hu
136
A kutatást a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012azonosítójú, „Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés
– ZENFE” című pályázat támogatta
135
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2. A TALAJVÍZ-VÁLTOZÁSOK HAGYOMÁNYOS SZEMLÉLETŰ ÉRTÉKELÉSE
Hosszú időn keresztül a talajvizek változásainak bemutatására egy kiválasztott
időszakhoz (pl. előző hónaphoz vagy egy ötéves referencia időszakhoz) viszonyított eltérés
térképi ábrázolása terjedt el, amiket a VITUKI rendszeresen közre is adott. Bár magunk is
számos ilyet térlépet készítettünk, átfogó jellegük miatt három tanulságos térképet mutatunk
be. Az első a 2000-es évek eleji kissé szárazabb időszak talajvízállását az 1956–1960-as
átlaghoz viszonyítja (2. ábra). Feltűnő ezen, hogy az Alföld terjedelmes középső részein
vízszintnövekedés tapasztalható (még ebben a száraz időszakban is). Ez alapján nem volt
véletlen, hogy a klímaváltozás szerepét kevésbé tartották korábban relevánsnak. Tudnunk kell
azonban, hogy itt a referencia időszakot követően jelentős öntözésfejlesztések, csatornaépítések
voltak, és a növekedés nagy részének ez áll a hátterében.

2. ábra: A 2003-as év átlagos talajvízszintjének eltérése az 1956–1960-tól (VITUKI)
Egy másik térkép (egy négyéves, átlagosnál kissé szárazabb időszak végén) a 2009-es
vízállásokat a 1971–2000-as időszakkal veti össze (3. ábra). Ezen már sokkal határozottabban
látszik a Duna–Tisza közén tapasztalható jelentős talajvízszint-süllyedés, emellett a
Nagykunságban is süllyedés jelentkezik. Ez utóbbi éppen a csökkenő öntözés miatt
tapasztalható, azaz itt a csökkenés tulajdonképpen a természetes állapothoz közeli visszatérést
jelentheti. A szakmához értő, figyelmes szemlélőnek mindkét ábrán feltűnhet azonban, hogy a
Nyírség másként „látszik viselkedni”, mint a Duna–Tisza közi hátság, pedig morfológiai
helyzetük hasonló, azaz a talajvíz pótlódása zömmel a csapadéktól függ. (Az eltérésre a
magyarázatot a későbbiekben adjuk meg.)

3. ábra: Az 1971–2000 közötti időszak átlagos és a 2009. évi közepes
talajvízszintekkülönbségének területi eloszlása (VITUKI)
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A harmadik térkép (4. ábra) a nagyon csapadékos 2010-es év utáni állapotokat mutatja,
és mintegy kijelöli a talajvízcsökkenés „forró pontjait”, azaz azokat a terülteket, ahol egy ilyen
nedves év sem tudta pótolni az elmúlt évek során kialakult vízhiányt. Ezek a területek a Duna–
Tisza közi hátság magasabb területei, a Mátra és a Bükk előtere (a lignitbányászat miatti
folyamatos vízkivételek miatt), illetve a déli országrész egy szakasza (a Szerbiában folytatott
felszín alatti vizekre alapozott öntözések miatt – Kovács et al 2010). A térképeken túl egy-egy
jellegzetes talajvízkút adatsorán grafikonszerűen is jól be lehet mutatni a változásokat (5. ábra).

4. ábra: A 2010. decemberi talajvízállások eltérése a 1971–2000 közötti időszak decemberi
átlagától hazánkban (Szalai 2011)
a) Bócsa (1412)

b) Kecel (1416)

5. ábra: Jellegzetes talajvízszint-változások a Duna–Tisza közi törzshálózat kútjaiban
(az adatok forrása: VITUKI)

•
•
•
•
•
•

A talajvízszint csökkenés hazai „mintaterülete” a Duna-Tisza köze. Az okokat több mint
két évtizede kutatják (pl. Major ésNeppel 1988,Pálfai 1992, 1994, Szilágyi és Vörösmarty 1993,
Major 1994, Liebe 1994, Rakonczai 2002, 2006, Völgyesi 2006).A legfontosabb potenciális
okok egy kutatási összegzés alapján (Pálfai (1994) a következők:
időjárás (klímaváltozás)
rétegvíz-kitermelés,
talajvíz-kitermelés,
földhasználatban bekövetkezett változások (főként erdősítés)
vízrendezés,
egyéb (pl. szénhidrogén-termelés)
Ezek szerepének megítélése nagyon különböző főként két elem: a klíma és a rétegvízkitermelés esetében. A klíma szerepét: 15 (Szilágyi és Vörösmarty 1993), 50 (Pálfai 1994) és
80 (Völgyesi 2006) %-ra is értékelik, míg a rétegvíz-kitermelést 25 (Pálfai 1994) és 70 (Szilágyi
és Vörösmarty 1993) %közi értéknek adják. Kérdés: hogyan lehet itt „igazságot tenni”?
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A kérdésreviszonylag egyszerű a válasz: a vízháztartási rendszer minél több elemének
mérésével. A hagyományosan használt mért adatok (csapadék, talajvízszint-változások) a
kutatások során kiegészült a kitermelt rétegvíz meghatározásával (6. ábra), a talajvíz- és
rétegvíz-szintek együttes vizsgálatával (7. ábra), területhasználati értékeléssel (főként az
erdőborítás változása), de nem került sor a talajvízkészletek mennyiségi változásának
meghatározására. Így a növekvő vízkitermelés mellett a talajvizek és rétegvizek nyugalmi
szintjének hasonló mértékű csökkenése jogosan vetette föl az ok-oksági kapcsolatot a két
tényező között.

6. ábra: A rétegvíz-kitermelés mértéke a Duna-Tisza közén 1930-1994 (Pálfai 1994)

7. ábra: A rétegvízszintek és a talajvízszintek „együttváltozása” a Duna–Tisza közén
(Major ésNeppel 1988)
Kutatásaink kezdetén már látszott, hogy a „közös nevező” a vízkészletek mennyiségének
összehasonlító értékelése lehet. Ezért geoinformatikai módszerrel folyamatosan (évente két
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alkalommal) becsültük a talajvíz-hiányt, és már a 2000-es évek elejénmegállapítottuk, hogy
1000–1500 km2-en alig visszafordítható a talajvízsüllyedés folyamata (Rakonczai 2002)! Ezt a
megállapításunkat a nagyon csapadékos 2010-es év sem cáfolta meg. Az évek során a
pontosabb eredmények érdekében több típusú interpolációs eljárást is kipróbáltunk, és
felfigyeltünk több olyan tényezőre, ami az értékelés pontosságát zavarhatta. (Azt azonban meg
kell jegyeznünk, hogy a különböző módszerek nagyságrendben jó egyezést mutattak.)
Jelenlegi kutatásunkat az alábbi területeken fejlesztettük tovább:
Újraépítettük az adatbázist.
Havi részletességű mennyiségi elemzéseket végeztünk (abszolút mennyiség és fajlagos
mennyiség esetében is).
Bevezettük az abszolút (tszf.) magasságok használatát is.
Csak a nagy folyók nagyvizeinél magasabb területekre szűkítettük vizsgálatunkat.
Az Alföld 4 területegységére (8.ábra) önálló értékelést készítettünk (1. táblázat)137.
Az Alföld területén jelenleg mintegy 1131észlelő kútban mérik a talajvízszintet (Szalai
2011), amiből mi az adatok megbízhatósága,a kellő hosszúságú adatsora hiánya és a fent
említett szempontok miatt csak 848-at tudtunk felhasználni.

8. ábra: A talajvízváltozás értékelésébe bevont területek és azok magassági szintjei
(Rakonczai 2013)
1. táblázat. A 8. ábrán elhatárolt vizsgált területek hozzávetőleges kiterjedése és az
értékeléshez felhasznált észlelő kutak száma
Tájegység
Vizsgálatba vont
Megbízható adatsorral rendelkező
2
terület (km )
talajvíz kutak száma (db)
Megjegyezzük, hogy a Nagykunság környezetében egy diplomamunka keretében korábban végeztünk
elemzéseket, de ennek eredményei – a területen végzett öntözések, árasztásos rizstermelés, az észlelő kutak között
található vízfolyások és (tisztázhatatlan vízforgalmú) nagyobb csatornák miatt – számos bizonytalansággal volt
terhelt.
137
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Duna–Tisza köze
Nyírség
Északi-középhegység előtere
Dél-Tiszántúl

8360
5350
4730
6130

434
110
147
157

3. FONTOSABB EREDMÉNYEK
Jelenleg vizsgálatunk során az elmúlt hatvan év átlagához viszonyítva végeztük el a
mennyiségi értékeléseket (9. ábra). Ezek egyrészt megerősítették a korábbi eredményeinket,
másrészt jól mutatják, hogy az eltérő táji adottságok miatt a klimatikus hatások számottevő
különbséget eredményeznek a felszín közeli vízkészletekben. Ezen túlmenően az is világossá
vált, hogy az Alföld viszonylagosan kis mérete ellenére a csapadékok különbségei akár
számottevőek is lehetnek. Ez a mennyiségi szempontú megközelítés azt is feltárta, hogy a
Nyírség területén is jelentős talajvízhiány alakult ki, csak időbeli alakulása az eltérő csapadékok
miatt más volt, mint a Duna–Tisza közén (azaz a korábban bemutatott hagyományos térképek
referencia időszakai nem voltak a „legszerencsésebbek”).

9. ábra: A talajvízkészlet eltérése a sokévi átlagtól az Alföld négy területegységén (1950–
2010), illetve a csapadék kétéves mozgóátlaga (Rakonczai 2013)
Az ábrán az is jól látszik, hogy (az egységek méretbeli különbségeit is figyelembe véve)
a legnagyobb vízhiány a Duna–Tisza közén és a Nyírségben alakult ki (ahogyan azt a
morfológiai helyzetük alapján várható is volt), míg a másik két területen csupán kisebb (a
csapadékkal összefüggő) időszakos ingadozásokat tapasztalunk, de azok területén a
klímaváltozás hatása érdemben nem érződik.
3. 1. DUNA-TISZA KÖZI HÁTSÁG
Korábban jeleztük, hogy az elmúlt évtizedben többször meghatároztuk a vízhiány
mértékét a tájon, de akkor még az egész (kb. 10 ezer km2-nyi) Duna–Tisza közére.
Megállapítottuk, hogy egy-egy szárazabb időszak után a területen a kialakuló vízhiány közel 5
km3, ami megközelíti Magyarország teljes év vízfelhasználását. Mostani vizsgálataink némileg
pontosították a korábbiakat. A szűkebb (azaz a folyók által már nem befolyásolt) területen a
változás nagyságrendje a 1950–2010 évek átlagához képest akár a 6 km3-t is megközelítheti.
Új információ viszont, hogy ez az érték akár 9 km3 is lehet, ha azt a 1960-as évek második
felének adataihoz viszonyítjuk. A talajvízkészlet csökkenése a Duna–Tisza közén az 1970-es
évek óta folyamatos, egy-egy csapadékos időszak csak a vízkészletek részleges visszapótlódását
teszik lehetővé középtáji léptékben.
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A tájon a talajvízszint-változások szoros kapcsolatot mutatnak a tengerszint feletti
magassággal, ami a csökkenések klimatikus hátterére utal (a Darcy-törvény miatt ugyanis a
magasabb részek irányából – a felszín alatt – az alacsonyabb részek felé áramlik a víz, és ha a
magasabb részeken nincs kellő utánpótlódás, az ott hiányt okoz). Erre már Pálfai (1992) is tett
utalást, és Kuti és társainak (1998) megfigyelései is közvetve megerősítették.
Vizsgálatot végeztünk arra vonatkozóan is, hogy a talajvízszint változása milyen gyorsan
reagál a környezeti hatásokra. Ezek az értékelések féléves és negyedéves időszakokra
készültek. A különböző hosszúságú időszakokra szerkesztett térképek (10. ábra) jól mutatják a
domborzati sajátosságokat: a legkiegyenlítettebb talajvízjárás a mélyebb részeken alakul ki.
Ezeken a területeken a talajvízszín esése kicsi (a közeli folyók miatt még szárazabb
időszakokban is kisebb az eláramlás). Gyakorlati szempontból nagy jelentősége van, hogy a
külső (klimatikus) körülményekre a magasabb átmeneti zóna reagál leginkább (itt már
viszonylagosan nagyobb a talajvízfelszín esése).

10. ábra: A talajvízállások környezeti hatásokkal kapcsolatos érzékenysége a Duna–Tisza
közén (m/negyedév, illetve m/félév) (Rakonczai 2013)
A részletesebb, gyakorlat számára is jobb hasznosíthatóság érdekében magassági
szintenként és területegységre normálva is meghatároztuk a vízhiány időbeli alakulását (11.
ábra). Jól megfigyelhető, hogy a változások már az 1970-as évek elején kezdődtek (de először
még egy átlag fölötti helyzetből) és az 1990-es évek közepére teljesedtek ki (összhangban a
csapadékváltozással). Valójában az 1980-as évek elejéig egy „szinten tartás” volt
megfigyelhető: ugyanis a talajvízkészletek – az erősen belvizes 1966-os, 1967-es és 1970-es
évek kismérvű hatásától eltekintve – közel harminc éven át gyakorlatilag nem változtak.
A legkisebb fajlagos talajvízcsökkenés a legalacsonyabb területeken következett be,
viszont nem a legmagasabb területeken volt a legnagyobb. A vizsgálatok kiderítették, hogy
ennek oka egyrészt a mélyebb talajvízhelyzet, valamint a talajvízfelszínek kisebb esése. Azaz
a mélyebb talajvíz már lassabban reagál a külső hatásokra, másrészt a talajvíz felszínének
kisebb esése miatt kisebb az elszivárgás mennyisége az alacsonyabb területek felé. Úgy tűnik,
hogy egy-két csapadékos év nem képes arra, hogy – a 120 méternél magasabb területeken –
pótolja a korábban kialakult másfél évtizedes vízhiányt.
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11. ábra: A fajlagos talajvízkészlet változása a Duna–Tisza közi homokhátság területén
magassági szintek szerint tagolva (referencia időszak 1961–1965) (Rakonczai 2013)
3. 2. NYÍRSÉG
A talajvíz kutak menetgörbéi számottevően különböznek a Duna–Tisza közén
tapasztaltaktól. Egyrészt a vízszintek közelebb voltak/vannak a felszínhez, másrészt az egy-egy
kútban tapasztalt süllyedés mértéke is kisebb, jellemzően 3 méter alatt van. Ennek okát
leginkább a nagyobb csapadékban kereshetjük. A kisebb süllyedés miatt egy-egy
csapadékosabb év több felé képes visszaállítani a több év alatt kialakult csökkenést a korábbi
vízszintekre, vagy legalább olyan szintre mérsékli a változást, ami például a fás vegetáció
számára tolerálható.
Az utóbbi években referencia-időszakként az 1971–2000-es időszakot szokták
figyelembe venni. A részletesebb területi elemzésekkel azonban kimutatható, hogy ebben az
időszakban van egy néhány éves szakasz (kb.1979 és 1983 között), amikor elég jelentős
csapadékkülönbség volt a Nyírség és a Duna–Tisza köze között. Ez alatt az öt év alatt mintegy
400–600 mm-rel több csapadék esett a Nyírségben, és ez a csapadéktöbblet a
talajvízkészletekben is jelentős eltérést okozott. A Nyírségben így az 1980-as évek közepéig
egy átlagosnál kissé magasabb vízszint alakult ki, azaz volt miből csökkeni a vízszintnek.
Összességében tehát a rövidebb csapadékhiányos időszak, valamint a csapadék már említett
gyorsabb visszapótlódása kevésbé élezte ki vízhiány problémáját, pedig a 9. ábrán láthatjuk,
hogy az 1980-as évek közepéhez viszonyítva itt is mintegy 5 km3-nyi talajvízkészlet hiányzik.
Fontos különbség még a két tájegység között, hogy a Nyírség esetében gyakorlatilag nincs
kapcsolat a talajvízcsökkenés és magasság között.
A vízkészletek változását magassági szintenként vizsgálva (12. ábra) megfigyelhető,
hogy az 1970-es évek második felében és az 1980-as évek első felében a Nyírség területén a
nagyobb csapadék miatt jelentős talajvízkészlet tárolódás történt, és ez a készletnövekedés
valamennyi magassági szinten ugyanolyan mértékben történt meg. A belvizes évek hatásai a
nyírségi talajvízkészletek növekedésében is jól láthatók.

12. ábra: A fajlagos talajvízkészlet változása a Nyírség területén magassági szintek szerint
tagolva (referencia időszak 1961–1965) (Rakonczai 2013)
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3.3. DÉL-TISZÁNTÚL
A Dél-Tiszántúl jelentős részét a Maros hordalékkúpjának északi (hazánk területére eső)
része foglalja el. Ez nagyon szoros kapcsolatot jelent a felszín alatti vizek esetében a
hordalékkúp központi területeivel, így folyamatosan lehetőség van a külső területek felöli
utánpótlásra. Ez azt is jelenti, hogy a regionális hosszú távú csapadéktrendek érvényesülnek a
területen – a hordalékkúp szegélye irányába haladva egyre inkább eltompulva.
A terület különböző magasságú zónái nagyon hasonlóan reagálnak a csapadékviszony
változásaira (13. ábra). A víztározási görbék nagyon együtt futnak, és a klímaváltozás
szempontjából kedvező képet mutatnak. Nagyon úgy tűnik, mintha ez a táj „teveszerűen”
viselkedne: egy-egy csapadékos időszakban – viszonylag hatékonyan (rövid idő alatt) –
nagyobb készleteket képes elraktározni, és abból hosszabb időszak alatt tud gazdálkodni. Ez a
„gazdálkodás” azonban részben csak látszat, hiszen felszín alatti hozzáfolyással a vízkészlet
folyamatosan kiegészül. Ebből a szempontból kimondottan veszélyes lehet, hogy a Békés
megyei arzénes vizek kiváltását Arad környéki kútcsoportokkal tervezik megoldani. Ennek
ugyanis később számottevő kedvezőtlen hatása lehet a felszínalatti áramlásokra (éppen a
tartósan száraz időszakokban).A dél-tiszántúli terület talajvízállásának klimatikus hatásokra
való érzékenysége viszonylag egyszerű és logikus, a korábbi megállapításokkal összhangban
van: a hordalékkúp központi része felé az érzékenység nő, a peremi részek felé csökken.

13. ábra: A fajlagos talajvízkészlet változása a Dél-Tiszántúl területén magassági szintek
szerint tagolva (referencia időszak 1961–1965) (Rakonczai 2013)
3. 4. AZ ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG ELŐTERE
A tájon a talajvíz változását a helyi csapadék mellett a közeli hegyekben lehulló
csapadékból származó felszín alatti lefolyás is alakítja. Egy-egy szélsőségesebb csapadék
hatása itt jobban érvényesül. A vízszint-ingadozás sokban függ a vízmélységtől. A területen a
fajlagos vízkészlet változása a többi bemutatott egységhez viszonyítva kisebb. Dinamikájukban
a különböző magassági szintek igazából csak csökkenő időszakban különülnek el, viszont ez
jól mutatja a magasabb területek felőli eláramlást (14. ábra). A fajlagos vízkészletek alakulása
is tükrözi, hogy ez a terület az elmúlt évtizedekben az átlagosnál több csapadékot kapott.

14. ábra: A fajlagos talajvízkészlet változása az Északi-középhegység előterén magassági
szintek szerint tagolva (referencia időszak 1961–1965) (Rakonczai 2013)
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4. NÉHÁNY MENNYISÉGI SZEMPONTÚ MEGÁLLAPÍTÁS A DUNA-TISZA KÖZI VÍZHIÁNYRÓL
A korábbi kutatások számos hasznos információval szolgáltak, amiket mi „közös
nevezőre hoztunk” azoknak mennyiségi értékeket is adva:
1971–1985 között ~1000 mm-nyi csapadékhiány alakult ki az átlaghoz viszonyítva (Major
1994) → ez csak az általunk vizsgált 8300 km2-en 8,3 km3 vízhiányt jelentene (persze ennek
csak egy része szivároghatott volna be.
A rétegvíz-kitermelés szerepe a tájon az 1960–2000 közötti 40 év alatt összesen (a 6. ábrát
felhasználva) legfeljebb 2 km3 (évtizedenként: 0,2 – 0,45 – 0,7 és ~0,6 km3),
A Duna–Tisza köze jelentős részén pozitív hidrodinamikai gradiens tapasztalható, így akár 300400 mélységig is egy felülről érkező beszivárgás érvényesül a tájon (Erdélyi 1975). A
hidrológia kutatások évi 20–40 mm körüli beszivárgással számoltak, és ez alapján kb. 6000
km2-en 440–660 ezer m3/nap szivárgást becsültek a talajvizekből a rétegvizekbe. A rétegvízkitermelés értéke az 1970-es 1980-as években ennek csak fele-harmada volt (Liebe 1994). Ez
alapján az 1960–1990 közötti összes rétegvíz-kitermelés legfeljebb 40–50 cm-es
talajvízcsökkenést okozott volna.
Mindezek alapján valószínűbbnek látszik, hogy a talajvízcsökkenés oka nem „lentről”,
hanem „fentről” származik:azaz a jelentősen kevesebb csapadék miatt csökkent a
talajvízkészlet, és ebből pedig kevesebb szivároghatott a mélybe.
A fentiek alapján úgy gondoljuk bebizonyítottuk, hogy egy új típusú megközelítéssel több
korábban nyitott kérdést is meg lehet válaszolni!
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Rusz Ottilia138
SZÉKELYFÖLDI TELEK (ÉGHAJLATI SAJÁTOSSÁGOK)

BEVEZETÉS
Székelyföld éghajlata változatos, elsősorban a különböző domborzati formáinak
köszönhetően (Keleti-Kárpátok, hegyközi medencék, Erdélyi-medence). Itt található az ország
„hideg
pólusa”.
Néhány
éghajlati
idősort
(középhőmérséklet,
maximum-és
minimumhőmérséklet, csapadékmennyiség, hóvastagság, hótakarós napok száma)
tanulmányoztam az 1978-2012-es időszakból a következő meteorológiai állomásokról:
Csíkszereda (661 m magasságszint), Gyergyóalfalu (750 m), Székelyudvarhely (523 m),
Maroshévíz (687 m), Marosvásárhely (305 m), Lakóca (1776 m), Kézdivásárhely (568 m) és
Bucsin-tető (1282 m) (1. ábra).
1. ábra: A vizsgálatban felhasznált meteorológiai állomások

A téli hónapok (január, február, december) adatait vettem figyelembe, de a két hegyi
meteorológiai állomás esetében március, április és november hónapokat is, mivel itt a telek
ezekre a hónapokra is kiterjednek.

138

Rusz Ottilia: Marosvásárhelyi Meteorológiai Állomás

E-mail: ruszotti@freemail.hu
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KÖZÉPHŐMÉRSÉKLET
A legalacsonyabb értékek januárban vannak, ezek -3.1 °C (Székelyudvarhely) és -6.6
°C (Csíkszereda) között alakulnak. Lakóca esetében február a leghidegebb hónap, itt a
középhőmérséklet -7.8 °C. A legmagasabb téli középhőmérséklet február hónapban van,
Marosvásárhelyen (-1.2 °C) (1a. és 1b. táblázat). A szórások értékei általában 2 és 3 között
vannak, valamivel kisebbek a két hegyi meteorológiai állomás esetében (2a. és 2b. táblázat).
1a. táblázat: A középhőmérsékletek értékei a téli hónapokban a medencékben
Január Február December
Marosvásárhely
-3.2
-1.2
-1.3
Székelyudvarhely
-3.1
-1.8
-1.4
Maroshévíz
-6.1
-4.7
-4.5
Gyergyóalfalu
-6.5
-5.2
-4.9
Csíkszereda
-6.6
-5.6
-4.8
Kézdivásárhely
-4.8
-3.8
-3.1
1b. táblázat: A középhőmérsékletek értékei a téli hónapokban a hegyvidéken
Január Február Március Április November December
Bucsin
-5.8
-5.6
-2.3
3.3
-0.3
-4.3
Lakóca
-7.5
-7.8
-4.7
0.2
-1.8
-5.8
2a. táblázat: A középhőmérsékletek szórásai a téli hónapokban a medencékben
Január Február December
szórás
Marosvásárhely
2.7
3.2
2.2
Székelyudvarhely
2.1
2.7
2.1
Maroshévíz
2.8
2.8
2.2
Gyergyóalfalu
2.9
3.1
2.4
Csíkszereda
2.9
3.2
2.5
Kézdivásárhely
2.4
3.0
2.4
2b. táblázat: A középhőmérsékletek szórásai a téli hónapokban a hegyvidéken
Január Február Március Április November December
Bucsin
1.8
2.4
2.2
2.2
2.5
1.8
Lakóca
1.9
2.5
2.3
1.9
2.7
1.8
MAXIMUM HŐMÉRSÉKLET
A maximum hőmérsékletek pozitívak, de ritkán haladják meg a 10 °C-ot, Lakócán
viszont előfordult, hogy január és február hónapokban a hőmérséklet negatív maradt. A
legnagyobb hőmérsékletet a téli hónapokban Székelyudvarhelyen mérték 1994-ben, ez 20.0 °C
volt, és a Bucsin-tetőn 2012 áprilisában illetve 2004 novemberében ez az érték meghaladta a
20 °C-ot (3a. és 3b. táblázat).
3a. táblázat. A maximum hőmérséklet értékei a téli hónapokban a medencékben
Január Február December
Marosvásárhely
16.5
19.0
17.2
Székelyudvarhely
18.2
20.0
19.2
Maroshévíz
10.6
16.0
13.2
Gyergyóalfalu
10.5
15.2
15.2
Csíkszereda
11.9
16.3
16.8
Kézdivásárhely
12.6
18.4
15.2
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3b. táblázat. A maximum hőmérséklet értékei a téli hónapokban a hegyvidéken
Január Február Március Április November December
Bucsin
12.6
14.3
18.0
22.4
20.6
12.3
Lakóca
11.3
11.3
13.8
18.5
16.0
11.4
MINIMUM HŐMÉRSÉKLET
A legalacsonyabb hónapi minimum hőmérsékletet Csíkszeredában mérték 1985
januárjában, ez az érték -38.4°C. Székelyudvarhelyen és a hegyi állomások esetében a vizsgált
időszakban a hőmérséklet nem süllyedt -30 °C alá (4a. és 4b. táblázat).
4a. táblázat: A minimumhőmérséklet értékei a téli hónapokban a medencékben
Január Február December
Marosvásárhely
-30.4
-30.5
-24.5
Székelyudvarhely -25.7
-25.1
-24.8
Maroshévíz
-34.4
-31.9
-30.6
Gyergyóalfalu
-34.8
-33.0
-28.3
Csíkszereda
-38.4
-35.2
-33.0
Kézdivásárhely
-30.5
-28.1
-32.0
4b. táblázat: A minimum hőmérséklet értékei a téli hónapokban a hegyvidéken
Január Február Március Április November December
Bucsin
-24.5
-26.1
-26.0
-12.6
-25.1
-22.4
Lakóca
-25.5
-27.2
-26.4
-15.4
-19.1
-24.3
CSAPADÉKMENNYISÉG
A téli hónapokban a csapadékmennyiségek az éves értékek alig 3-7 %-át teszik ki. A
legtöbb csapadék a Bucsin-tetőn hull (decemberben 73.3 mm a sokéves átlag), a legkevesebb
Kézdivásárhelyen (a januári középérték 18.0 mm) (5a. és 5b. táblázat). A szórások értékei a
hegyi meteorológiai állomások esetében nagyobbak, akár a 40-et is meghaladják (6a. és 6b.
táblázat).
5a. táblázat: A csapadékmennyiség középértékei a téli hónapokban a medencékben
Január Február December
Marosvásárhely
26.3
24.2
36.4
Székelyudvarhely
29.6
26.6
37.1
Maroshévíz
30.2
27.8
40.4
Gyergyóalfalu
19.7
18.6
29.9
Csíkszereda
24.7
22.1
38.8
Kézdivásárhely
18.0
19.1
23.1
5b. táblázat: A csapadékmennyiség középértékei a téli hónapokban a hegyvidéken
Január Február Március Április November December
Bucsin
56.8
53.3
71.7
89.5
61.6
73.3
Lakóca
36.7
38.7
44.3
48.6
30.6
38.4
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6a. táblázat: A csapadékmennyiség szórásai a téli hónapokban a medencékben
Január Február December
szórás
Marosvásárhely
13.0
13.3
20.6
Székelyudvarhely
14.7
12.9
19.4
Maroshévíz
16.1
14.4
23.9
Gyergyóalfalu
13.5
10.3
18.9
Csíkszereda
13.9
12.6
22.8
Kézdivásárhely
11.1
9.0
11.8
6b. táblázat: A csapadékmennyiség szórásai a téli hónapokban a hegyvidéken
Január Február Március Április November December
Bucsin
31.2
25.5
43.6
34.0
32.5
48.2
Lakóca
21.0
18.1
26.0
28.5
20.8
18.7
HÓVASTAGSÁG
Az alacsonyabban fekvő állomások estében január és február hónapokban legnagyobb a
hóréteg vastagsága (6 - 16 cm), míg a hegyi állomások esetében februárban és márciusban
találhatóak a legmagasabb értékek (52 - 76 cm) (7. táblázat, 2. ábra).

Marosvásárhely
Székelyudvarhely
Maroshévíz
Gyergyóalfalu
Csíkszereda
Kézdivásárhely
Bucsin
Lakóca

7. táblázat: A hóvastagság középértékei
Január Február Március Április November December
7
6
1
3
7
7
2
3
15
16
5
8
11
11
6
7
11
13
6
6
8
8
3
4
53
74
75
31
7
25
52
76
87
57
9
28
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2. ábra: A hóvastagság középértékei

A hóvastagság hónapi középértékeinek maximumai a 8. táblázatban vannak feltüntetve.
A két hegyi meteorológiai állomás esetében ez az érték meghaladja az 1 métert. A medencékben
ez az érték nem nagyobb 30 cm-nél, de figyelemre méltó a 63 cm-es hóvastagság Maroshévízen,
1985 februárjában.

Marosvásárhel
y
35 cm
(1985
február)

8. táblázat: A hóvastagság középértékeinek maximumai
SzékelyMaros- GyergyóKézdiudvarhel
Csíkszereda
Bucsin
Lakóca
hévíz
alfalu
vásárhely
y
135 cm
31 cm
63 cm
37 cm
36 cm
35 cm
(1986
200 cm
(1985
(1985
(200
(2000
(2002
ferbruár, (2000
február) február) január)
január)
január)
2006
március)
március

A szórás értékei a hegyvidéki állomások esetében nagyobbak (49.4 a márciusi hónapban
a lakócán mért hóvastagság esetében) (9. táblázat)

Marosvásárhely
Székelyudvarhely
Maroshévíz
Gyergyóalfalu
Csíkszereda
Kézdivásárhely

9. táblázat: A hóvastagság szórásai
Január Február Március Április November December
7.0
7.5
2.7
2.5
6.2
6.8
2.7
3.0
12.2
14.0
7.7
7.1
9.3
9.4
7.7
7.0
8.6
9.2
7.7
5.2
6.9
8.3
3.5
5.0
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Bucsin
Lakóca

26.8
24.0

25.6
37.2

30.4
49.4

27.4
43.9

7.6
12.3

16.2
22.2

Azok az éghajlati elemek, amelyek alulról korlátosak, torzult eloszlásúak. Ezt a torzulást
a Köppen-féle mérőszámmal lehet kifejezni: A= 1-(2na/n) (ahol n= a tagok összlétszáma, na=
azoknak a tagoknak a létszáma, amelyeknek az értéke kisebb, mint a középérték) (Péczely,
1998). A vizsgált állomások esetében az érték majdnem minden esetben negatív, ami azt jelenti,
hogy több azon évek száma, amikor egy-egy hónapban a középérték kisebb, mint a sokéves
átlag (10. táblázat).
10. táblázat: A Köppen-féle asszimetria mérőszám értékei
Január Február Március Április November December
Marosvásárhely
-0.37
-0.37
-0.54
-0.14
Székelyudvarhely -0.14
-0.03
-0.54
-0.26
Maroshévíz
-0.26
-0.14
-0.37
-0.20
Gyergyóalfalu
-0.26
-0.14
-0.37
-0.37
Csíkszereda
-0.31
0.66
-0.43
-0.26
Kézdivásárhely
-0.49
-0.20
-0.54
-0.43
Bucsin
-0.03
-0.20
-0.14
-0.14
-0.26
-0.14
Lakóca
-0.14
-0.14
-0.03
0.03
-0.37
-0.31
HÓTAKARÓS NAPOK SZÁMA
Január, február és március hónapokban a Bucsinban és Lakócán maximális azon napok
száma, amikor hóréteg borítja a talajt, és itt még áprilisban is több, mint fél hónapot hóréteggel
kell számoljunk. míg a többi állomás esetében már márciusban általában kevesebb, mint egy
fél hónapot van jelen a hóréteg (11. táblázat). A hegyi meteorológiai állomások esetében
majdnem az év felében van jelen a hóréteg (3. ábra). A hótakarós napok szórásai esetében a
legmagasabb értékek a decemberi hónapokban vannak, a bucsini (11.5) és a lakócai (15.3)
adatok esetében (12. táblázat).
11. táblázat: A hótakarós napok száma (középértékek)
Január Február Március Április November December
Marosvásárhely
21
18
5
24
Székelyudvarhely
23
18
8
15
Maroshévíz
28
24
12
21
Gyergyóalfalu
27
22
14
19
Csíkszereda
27
23
14
20
Kézdivásárhely
24
19
10
18
Bucsin
31
28
30
19
13
27
Lakóca
31
28
31
25
14
27
3. ábra: A hótakarós napok éves száma (középértékek). A legfelső vízszintes vonal az év
365 napját jelöli
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Marosvásárhely
Székelyudvarhely
Maroshévíz
Gyergyóalfalu
Csíkszereda
Kézdivásárhely
Bucsin
Lakóca

12. táblázat: A hótakarós napok szórásai
Január Február Március Április November December
9.6
9.9
5.4
7.6
8.8
9.0
7.2
6.8
6.4
7.4
8.2
8.5
6.6
8.8
9.7
7.7
6.6
7.8
8.9
8.0
7.8
8.5
7.9
6.6
0.5
0.4
2.0
8.2
8.2
11.5
0.2
0.4
2.1
6.9
8.3
15.3

LINEÁRIS TRENDVIZSGÁLAT
A lineáris trendet a Mann-Kendall teszt (Mann, 1945; Kendall, 1975) és a Sen's slope
estimate (Sen, 1968) segítségével vizsgáltam, a Makesens szoft használatával (Salmi et al.
2002). A hónapi középhőmérsékletek esetében csak Lakócán es Bucsinban találtam az áprilisi
hónapra statisztikailag szignifikáns (0.005-ös szignifikancia szinten) és pozitív értékeket (13a.
és 13b. táblázat), míg a csapadékmennyiség esetében csak Kézdivásárhelyen van szignifikáns,
csökkenő trend, február hónap esetében (14a. és 14b. táblázat). Általában jellemző, hogy a nyári
hónapok esetében mutatható ki statisztikailag szignifikáns, növekvő trend (Rusz 2012a, Rusz
2012b).
13a. táblázat: A középhőmérsékletek trendjei (Mann-Kendall teszt, Sen's slope estimate)
a téli hónapokban a medencékben. Nincsenek statisztikailag szignifikáns értékek
Január Február December
Marosvásárhely
0.071
0.070
-0.004
Székelyudvarhely 0.059
0.041
0.000
Maroshévíz
0.058
0.054
-0.024
Gyergyóalfalu
0.062
0.076
-0.021
Csíkszereda
0.041
0.064
-0.043
Kézdivásárhely
0.031
0.026
-0.007
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13b. táblázat: A középhőmérsékletek trendjei (Mann-Kendall teszt, Sen's slope estimate) a téli
hónapokban a hegyvidéken. A statisztikailag szignifikáns értékek (0.005-ös szignifikancia szinten)
félkövér számokkal vannak feltüntetve

Bucsin
Lakóca

Január
0.030
0.007

Február Március
0.019
-0.025
0.003
-0.032

Április
0.086
0.063

November December
0.073
0.015
0.071
0.005

14a. táblázat: A csapadékmennyiség trendjei (Mann-Kendall teszt, Sen's slope estimate) a téli
hónapokban a medencékben. A statisztikailag szignifikáns érték (0.005-ös szignifikancia szinten)
félkövér számmal van feltüntetve

Marosvásárhely
Székelyudvarhely
Maroshévíz
Gyergyóalfalu
Csíkszereda
Kézdivásárhely

Január
-0.100
-0.245
-0.373
-0.258
-0.250
0.028

Február December
0.200
0.075
0.087
-0.270
0.238
-0.017
-0.019
0.096
0.100
-0.263
0.162
-0.415

14b. táblázat: A csapadékmennyiség trendjei (Mann-Kendall teszt, Sen's slope estimate) a téli
hónapokban a hegyvidéken. Nincsenek statisztikailag szignifikáns értékek

Bucsin
Lakóca

Január
-0.117
0.029

Február Március
0.500
0.883
0.163
0.429

Április
0.082
0.275

November December
0.711
-0.165
-0.110
0.288

15. táblázat: A hóvastagság trendjei (Mann-Kendall teszt, Sen's slope estimate) A statisztikailag
szignifikáns értékek (0.005-ös szignifikancia szinten) félkövér számokkal vannak feltüntetve

Marosvásárhely
Székelyudvarhely
Maroshévíz
Gyergyóalfalu
Csíkszereda
Kézdivásárhely
Bucsin
Lakóca

Január
-0.139
-0.094
-0.250
-0.074
-0.067
0.000
-0.364
0.750

Február Március
-0.012
0.000
-0.281
-0.211
-0.158
0.107
-0.481
0.105
2.357
3.183

Április

-0.722
1.367

December
-0.004
-0.036
0.000
0.053
0.000
0.000
-0.038
0.182

A hóvastagság esetében statisztikailag szignifikáns és pozitív trendet csak a lakócai
(január, február, március, április) állomás estében találtam, januárban pedig a
Marosvásárhelyen észlelhető csökkenő szignifikáns trend (15. táblázat). Az évi hóborítottság
egyik állomáson sem mutat statisztikailag szignifikáns tendenciát (16. táblázat).
16. táblázat: A hóborítottság éves lineáris trendjei(Mann-Kendall teszt, Sen's slope estimate) A
statisztikailag szignifikáns értékek (0.005-ös szignifikancia szinten) félkövér számokkal vannak
feltüntetve

Marosvásárhely
Éves

-0.375

Székelyudvarhely

Maros- Gyergyó- CsíkszeKézdihévíz
alfalu
reda
vásárhely

Bucsin Lakóca

-0.353

-0.4

-0.088

-0.455

509

-0.36

-0.063

-0.125

FAKTORANALÍZIS
Faktoranalízist végeztem a teljes idősorokra a hóvastagságot illetően (hónapi adatok),
valamint a vizsgált éghajlati elemekre (középhőmérséklet, maximum-és minimumhőmérséklet,
csapadékmennyiség, hóvastagság, hótakarós napok száma), ez utóbbi esetben napi adatokat
használtam
2004
és
2010
periódusból.
A
PSPP
szoftot
használtam
(http://www.gnu.org/software/pspp)
Az első esetben rendre minden állomás értékeit vettem figyelembe, 1978 januárral
kezdődően és 2012-vel bezárólag (természetesen csak a hóréteggel rendelkező hónapokat
vettem figyelembe, azaz egy 224 soros és 8 oszlopos táblázattal dolgoztam). Ennek alapján két
fő faktor különíthető el, ezek a varianciák 79.2 %-át képesek megmagyarázni. A faktorsúlyok
a 17. táblázatban vannak feltüntetve. Az első faktorba a hegyközi medencék és az Erdélyimedence meteorológiai állomásai tartoznak, a másik faktor a két hegyi állomást foglalja
magába.
A második esetben is minden állomás esetében egy-egy oszlopot alakítottam ki, a 2004
január
1-i
kőzéphőmérséklettel
kezdődően,
majd
az
aznapi
maximum-és
minimumhőmérséklettel, illetve a hóvastagság es a hóval való borítottság értékével folytattam,
egészen 2010 december 31-gyel bezárólag, így egy 8 oszlopból és 3792 sorból álló táblázatot
alakítottam ki. Itt is két faktort lehet elkülöníteni, ezek a varianciák 58.9%-át képesek
megmagyarázni (18. táblázat).
17. táblázat: Faktorsúlyok hónapi
hóvastagságok esetében
Faktorsúlyok
F1
F2
Csíkszereda
0.88 0.22
Gyergyóalfalu
0.87 0.18
Maroshévíz
0.88 0.22
Székelyudvarhely 0.90 0.09
Marosvásárhely 0.87 0.07
Lakóca
0.02 0.91
Kézdivásárhely 0.83 0.16
Bucsin
0.33 0.83
18. táblázat: Faktorsúlyok a napi
adatok (6 elem) esetében
Faktorsúlyok
F1
F2
Csíkszereda
0.84 0.45
Gyergyóalfalu
0.85 0.45
Maroshévíz
0.79 0.52
Székelyudvarhely 0.91 0.22
Marosvásárhely 0.94 0.11
Lakóca
0.22 0.95
Kézdivásárhely 0.89 0.26
Bucsin
0.22 0.95
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A vizsgált éghajlati elemek faktoranalízise alapján két faktor határozza meg a telek
jellegét a Székelyföldön, egyik a medencék teleit, a másik a hegyvidékekét. Ugyanakkor
észlelhető (különösen a második esetben), hogy a hegyközi medencék jobban kötődnek a
második faktorhoz (amelyik a hegyi állomásokhoz kötődik), mint a két állomás az Erdélyi
medencéből.
TERMIKUS INVERZIÓ
A termikus inverzió az a jelenség, amikor a hőmérséklet, a normális esetektől eltérően,
nő a magassággal. Ez gyakori a Székelyföldön, főleg télen. Napi minimum hőmérsékleteket
hasonlítottam össze a Bucsin-tető és Gyergyóalfalu között. Az esetek felében, a Bucsinon
nagyobb minimum hőmérsékletet regisztráltak. A legnagyobb eltérés 1996 február 3-án
következett be, ekkor a Bucsinon -6.4 °C volt a minimum hőmérséklet, míg Alfaluban -27.0
°C-ot mértek. A leghosszabb ilyen időszak pedig 1992 december 14. és 1993 január 7. között
volt (4. ábra)
4. ábra. Minimum hőmérsékletek értékei 1992 december 14 és 1993 január 7 között, a
Bucsin-tetőn és Gyergyóalfaluban

KÖVETKEZTETÉSEK
Székelyföld nem fekszik nagy területen, de változatos domborzati formáinak
köszönhetően nemcsak a hegyvidék és az alacsonyabban fekvő területek éghajlata különbözik,
de a hegyközi medencék és az Erdélyi-medence klímája is mutat eltérést. A legenyhébb telek,
úgy a hőmérsékletek (közép, maximum, minimum), mint a hótakaró (hóvastagság, hótakarós
napok száma) értékei alapján az Erdélyi-medence egy részét felölelő területeken vannak. A
legalacsonyabb középhőmérsékletek a hegyközi medencékre (Csíki-, Gyergyói-, Háromszékimedencék) jellemzőek, de a minimum hőmérsékletek értékei is itt a legkisebbek (-38.4 °C az
abszolút legalacsonyabb érték, ezt Csíkszeredában jegyezték 1985 januárjában). Ezeken a
vidékeken a hóréteg középértékei és a hótakarós napok száma valamivel nagyobb, mint az
Erdélyi-medencében, de jóval kisebbek, mint a hegyvidéken. A hegyvidéken februárban és
márciusban a hóvastagság középértéke 70-90 cm között van, míg az Erdélyi-medence két
állomása esetében ez nem haladja meg a 7 cm-t. A magasan fekvő területeken majdnem fél évet
van jelen a hótakaró, viszont itt nem mértek -30 °C alatti hőmérsékletet a vizsgált időszakban.
A Bucsin-tetőn esik a legtöbb csapadék a téli hónapokban, de itt kisebb a hóréteg vastagsága,
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mint Lakócán. Ez annak tudható be, hogy szignifikáns korreláció van a hóréteg vastagsága és a
hőmérséklet között (Lakócán kisebbek a középhőmérsékletek), viszont a hóvastagság és a
csapadékmennyiség között ez nem áll fent (Rusz, 2013). A lineáris trendvizsgálat nem mutat
szignifikáns változást szinte egyik idősor esetében sem. Viszont a hóvastagság esetében
statisztikailag szignifikáns és pozitív trend észlelhető a lakócai (január, február, március,
április) állomás estében. Gyakori jelenség a termikus inverzió. Napi minimum hőmérseteket
vizsgálva, a téli hónapokban az esetek felében a Bucsin-tetőn nagyobb minimum hőmérsékletet
regisztráltak, mint Gyergyóalfaluban.
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DUNATERASZOK HELYZETE A VISEGRÁDI-SZOROSBAN 148
BEVEZETÉS, KUTATÁSI HÁTTÉR, CÉLKITŰZÉS
A Duna-völgy magyarországi szakaszának kialakulására elsőként Szabó (1862) keresett
magyarázatot, így a kutatástörténet már több mint 150 éves múltra tekint vissza. A Duna-völgy
legtöbb vitát kiváltó szakasza a Visegrádi-szoros, melynek fejlődését többféleképpen is
magyarázták. Salamon (1878) korábbi tengerszorosként, Böckh (1898), Halaváts (1898) és
Sóbányi (1906) felvidéki ősfolyók által preformált völgyszakaszként értelmezték, Vendl (1928)
antiklinális mentén történő kialakulást feltételezett, míg Kádár (1955) regresszióval
magyarázta. Legtöbben (Cholnoky 1910, 1923, 1925; Strömpl 1913; Schaffarzik 1918; Noszky
1935; Kéz 1934, 1942; Bulla 1941, Pécsi 1959) azonban az antecedens völgyképződést
valószínűsítették, melyet klimatikus és/vagy tektonikus okokra vezettek vissza. Láng (1952,
1955) ezt módosítva részben antecedens, részben ősfolyók által preformált eredetet
feltételezett.
A geomorfológiai fejlődés mérföldköveit a folyóvízi teraszok jelentik, az ezekre
vonatkozó ismeretanyagot a fent említett kutatók lépésről lépésre bővítették. A Visegrádiszoros napjainkban is elfogadott teraszrendszerének elmélete Pécsi (1959) nevéhez fűződik, aki
a korábbi kutatások eredményeit rendszerezte és a magyarországi Duna szakaszra vonatkozó új
kutatásokkal egészítette ki. (1. ábra). Pécsi a Visegrádi-szorost antecedens völgynek tartja, mely
klimatikus és tektonikus okok együttes hatására alakult ki.

1. ábra: A Visegrádi-szoros teraszainak és szintjeinek rendszerezése relatív magasság alapján. Pécsi (1959)
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Az azóta eltelt évtizedekben egyre több kérdés merült fel a teraszrendszert illetően.
Leginkább a kronológia (Hahn 1989; Gábris 1997, 2006, 2007; Ruszkiczay - Rüdiger et al.
2005), illetve a Visegrádi-szoros magas teraszainak kialakulásának tekintetében (Schweitzer
2009, 2013). A magas teraszokkal kapcsolatban már Pécsi is felismerte és problematikusnak
találta, hogy a folyóvízi üledékek a magas teraszok felszínéről majdnem mindenhonnan
lepusztultak. A Remete-keresztbércen – azon rika előfordulásban, ahol a magas teraszokat
kavicsok fedik – görgetettségi- és a kavicsok anyagi összetételére vonatkozó vizsgálatokat
végzett, majd azokat Dunaszentmiklós VII. és a Tahi II/B terasz kavicsaihoz hasonlította (2.
ábra). Ez alapján egyértelműen dunai eredetet állapított meg. Ugyanezeket a kavicsokat
korábban Böckh (1899) a lajtamészkő (Rákosi Mészkő Formáció) kavicsos részeiből kipergett,
kimállott és felhalmozódott miocén anyagnak tartotta (a lelőhelyre utaló megnevezés –
Kohlplatten – a Harmadik Katonai felmérés térképe alapján azonosítható).

2. ábra: A Remete-keresztbérc kavicsainak összevetése a dunai teraszkavicsokkal és a miocén kavicsokkal

Tény, hogy partszegélyi kifejlődésű Rákosi Mészkő Formáció kőzeteiben zárványként
jelennek meg behordódott terresztrikus üledékek pl.: andezit tufa, agyag, agyagmárga,
kőzetliszt, diatomit, homok, homokkő és kavics. A formáció a miocén vulkáni kőzetekre
közvetlenül és diszkordánsan települ (Korpás 1998), keletkezési ideje (13-16 M év)
foraminiferák alapján jól meghatározható (Koreczné Laki 1980). Felszíni előfordulásai a
Visegrádi-szoros tágabb környezetében, a Börzsöny nyugati előterében, dél-szlovákiai
előfordulásai (Bajtai Formáció, Bajtavské súvrstvie) pedig a Helembai-hegység Garam és Ipoly
által határolt északi előterében ismertek (Seneš et al. 1971; Vass 2002). A miocén mészkőből
kimállott kavicsok a közvetlenül a felszínen (vagy talajréteggel fedve) könnyen
felhalmozódhatnak, amelyre szemléletes példa a zebegényi mészkőbánya felső részében látható
feltárás (1. kép). Böckh Hugó és Pécsi Márton elméletei tehát ellentmondanak egymásnak,
amelyet napjainkig sem lehet tisztázni az azóta megvalósult kutatások eredményeinek
felhasználásával sem:
1. A földtani és a geomorfológiai térképek egymásra helyezésével megállapítható, hogy a
Visegrádi-szoros teraszainak jelentős hányada – elsősorban a magas teraszok – a miocén
mészkövek felszínén található (3. ábra). Ez egyszerre bizonyíthat a dunai és a miocén eredet
mellett, illetve előidézhette a kavicsok keveredését is.
2. A miocén kavicsok anyagi összetételét Korpás (1982) a zebegényi Nagykerek-hegyről, a
zebegényi mészkőbányából és a Szob-1 sz. fúrásból származó mintákban vizsgálta. Bár
Pécsi eredményei szerint a Remete-keresztbérc kavicsai hasonlítanak a dunaszentmiklósi és
a tahi kavicsokhoz, Korpás (1982) vizsgálati eredményeit figyelembe véve mégsem lehet
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kizárni a miocén eredetet, mert arányaiban és összetételében ennek is jól megfeleltethető
(2. és 3. ábra).
3. Saját megfigyelések alapján elmondható, hogy Böckh elméletét a Remete-keresztbérc
kavicsai között helyenként előforduló kisebb-nagyobb meszes konglomerátum-darabok (2.
kép) támasztják alá.

1. kép: A Rákosi Mészkő formáció kavicsos része és az abból kimállott kavicsok a zebegényi bánya feltárásában.
2. kép: A Rákosi Mészkő Formáció kavicsos részének egy darabja a Remete-keresztbérc kavicsai között

3. ábra: A dunai teraszok (Pécsi M. 1959 alapján) és a Rákosi Mészkő Formáció (Korpás és Csillagné 1999,
Seneš et al. 1971 alapján) egymáshoz viszonyított helyzete.
Jelmagyarázat: 1= alacsony teraszok, 2= magas teraszok, 3= Rákosi Mészkő Formáció, RK= Remetekeresztbérc, ZM= Zebegényi mészkőbánya, ZN= Zebegény, Nagykerek-hegy, PK= Pilismaróti kavicsbánya,
KK= Kicsind, Köves-hegy, SZ-1= Szob-1 sz. fúrás.

A remete-kereszbérci kavicsok dunai eredetének bizonytalansága mindazonáltal
kihatással lehet a Visegrádi-szoros teraszrendszerével – elsődlegesen a magas teraszok
eredetével – kapcsolatos eddigi ismereteinkre is. Amennyiben a kavicsok nem dunai eredetűek,
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úgy felvetődik a kérdés, hogy a magas teraszokként ismert geomorfológiai szintek valóban
folyóvízi teraszok-e. Kutatásunk célja ezért a Visegrádi-szoros kialakulási körülményeire
vonatkozó minél több információ megszerzése:
1. Eldönteni, hogy a Remete-keresztbérc kavicsai dunai terasz-, vagy miocén tengeri
eredetre vezethetők vissza.
2. Megvizsgálni, hogy milyen viszony áll fent a magas- és alacsony teraszokhoz
kapcsolódó geomorfológiai szintek, illetve a Duna-völgy között.
MÓDSZEREK

Petrográfiai módszer elmélete és vázlata: Vizsgálatunkkal arra a kérdésre kerestünk
választ, hogy a Remete-keresztbérc környezetében talált felszíni kavicsanyag lehet-e dunai
eredetű. Erre a célra általunk legalkalmasabbnak ítélt módszer az egyes kiválasztott lelőhelyek
anyagának egymással történő összehasonlítása. A módszer alkalmazása során három csoportot
hoztunk létre. A miocén tengeri környezetben lerakódott kavicsanyagának, pleisztocén dunai
teraszon lerakódott kavicsanyagának és a Remete-keresztbérc kérdéses eredetű
kavicsanyagának összehasonlító vizsgálatát végeztük el.
Petrográfiai módszer leírása: A Visegrádi-szorosban végzett korábbi munkánk (Bradák
et al. 2014) során használt „aprókavics-módszert” alkalmaztuk az egyes lelőhelyek anyagának
egymással történő összehasonlításra. A módszer előnye, hogy az előzetesen meghatározott
legkisebb kavics szemcseméret-tartomány egyidejűleg adja a legszélesebb spektrumot és a
legmegbízhatóbb azonosítás lehetőségét. Tapasztalat alapján elmondható ugyanis, hogy az apró
kavicsszemcsék között még előfordulnak olyan ásványok és kőzetek, amelyek a nagyobb
kavicsok közül már hiányoznak (elkoptak); de egyes összetevők sokkal biztosabban
meghatározhatók, mint az ennél kisebb szemcseméret (homok) esetén.
Első fázisban a terepmunka során az apró kavicsot minden egyes mintavételi helyről
begyűjtöttük. Mivel legmegfelelőbb a 2 mm körüli méret és egyben törekedni kell a lehető
legszűkebb mérettartomány elérésére, jelen esetben a 2-2,5 mm-est alkalmazzuk.
Második fázisban a minta előkészítése során az apró kavicsot tartalmazó mintákból száraznedves-száraz szitálással kinyertük a 2-2,5 mm-es frakciót. A kapott szemcséket megfelelő
mennyiségű folyékony kötőanyaggal összekevertük és legalább 1 cm magas, 4×4,5 mm-es
alapterületű vízhatlan edénybe tömködtük és hagytuk teljesen megkötni. Az így nyert
szemcsevázú mesterséges konglomerátum anyagú téglatestekből 5x5 mm-es tárgylemezű
vékonycsiszolatot készítettünk, amely legalább 350-400 szemcsét tartalmaz (3. kép).
Harmadik fázisban, az értékelés során, az elkészített vékonycsiszolatokat polarizációs
mikroszkóppal tanulmányoztuk, a kavicsok anyagát azonosítottuk, mennyiségét
megszámláltuk. A módszer alkalmazásával vált lehetővé minden egyes mintavételi helyen
nagyszámú (több száz) törmelékszemcse nagy részének kőzetként való egyenkénti jellemzése.
Petrográfiai módszer lelőhelyeinek kijelölése: A mintavételi helyek kijelölése során
törekedtünk arra, hogy pontosan visszakövethető, illetve a környezetet és a dunai magas
teraszokat jól reprezentáló helyről vegyünk mintát. Fontosnak tartottuk továbbá, hogy az
összehasonlításhoz olyan lelőhelyeket is bevonjunk a vizsgálatba, amelyek nem kapcsolhatók
közvetlenül a Visegrádi-szoroshoz, kiküszöbölve ezzel olyan hibákat, amelyek a kavicsok
utólagos áthalmozódásából származó keveredésből adódhatnának.
1. Miocén kavicsanyag lelőhelye: A miocén meszes konglomerátum a Visegrádiszorosban több helyen is előfordul. A kavicsanyag nagyobb mennyiségben kerülhetett a
Dunába, így ezek összehasonlítása során nem kívánt egyezések zavarhatják a vizsgálatok
eredményeit. Az Ipolyon túli előfordulások esetén is természetesen lehet kapcsolat a dunai
teraszkavicsok felhalmozódása során, de ez több áttételen keresztül történhetett, ami jelentősen
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csökkenti az eredmények hibalehetőségeit. Igyekeztünk a formáció legtávolabbi
előfordulásaiból mintát venni. Így esett a választás a Kicsind település felett magasodó Köveshegy (Kamence) oldalában lévő előfordulásra. A kőzet-előfordulás előnye, hogy eleve apró
kavicsos, így az összehasonlításra alkalmas, illetve a Visegrádi-szoroson kívül (Dunától
független területen) van (4. kép).

3. kép: Az apró kavics módszer elkészült vékonycsiszolata
4. kép: A miocén meszes konglomerátum felszíni előfordulása Kicsind (Malá nad Hronom) felett.

2. Pleisztocén teraszanyag lelőhelyei: A dunai teraszanyag mintáit két helyről gyűjtöttük be,
mely során cél volt a miocén kavicsanyaggal való keveredés lehetőségének elkerülése. Első
esetben a Visegrádi-szorostól távol eső Mosonmagyaróvár, a másikban a Visegrádi-szoros
bejárati szakaszán található pilismaróti kavicsbánya anyaga lett megmintázva. A két
teraszanyag együttesen nagyon jól reprezentálja a pleisztocén dunai kavicsok összetételét.
Ellenőrzés céljából egy harmadik mintavételi pont kijelölésére is sor került Garamkövesdnél.
Ennek célja, hogy a kicsindi miocén kavicsok és a pilismaróti dunai teraszkavicsok közötti
esetleges kapcsolatot is megismerjük, ezáltal az esetleges egyezések miatti keveredés is tetten
érhető, illetve a Remete-keresztbérc kavicsait így össze lehet vetni a Garam kavicsaival is.
3. A Remete-keresztbérc kavicsait a 350-360 m. tszf. magasságon található felszínről vettük.
Ennek oka, hogy ez egyértelműen azonosítható Pécsi (1959) által meghatározott VII. sz. terasz
szintjével.
Geomorfológiai-Geoinformatikai módszer elmélete és vázlata: Vizsgálatunkkal arra a
kérdésre kerestünk választ, hogy a magas teraszok kialakulása köthető-e a Dunához, vagy
ezeket már Duna bevágódása előtti domborzat maradványfelszíneként lehet-e értelmezni.
Amennyiben folyóvízi teraszokról van szó, a geomorfológiai szintek vonalának követnie kell a
völgytalp esésgörbéjét, vagyis az egyes felszínek relatív magasság alapján rendszerbe
illeszthetők. Egy korábbi domborzat maradványfelszínei esetén rendszer relatív magasság
alapján nem állítható fel, de abszolút magasság alapján esetleg értelmezhető.
Az egyszerűnek tűnő módszer közvetlen alkalmazásának két akadálya van. Egyik
probléma, hogy a Visegrádi-szoros Esztergom-Vác közötti 32 kilométeres szakaszán a Duna
esése mindössze 3,2 méter, míg a magas teraszok egyes felszínei Pécsi (1959) által
meghatározott geomorfológiai szintjeiben 20-30 méteres intervallumon belül szóródnak, ezért
a két adat egymással nem vethető össze. Másik probléma, hogy a tektonikai mozgások hatására
az egymással korrelálható szintek eltolódtak, így a szoros egyes metszeteiben egymástól eltérő
magasságban jelennek meg (4/A ábra). Az eltolódás mértékét nem ismerjük pontosan.
Megoldást jelenthet a mellékpatakok területének vizsgálata, ugyanis a Duna közvetlen
mellékvizei a folyó bevágódásának ritmusát követve alakították ki patakteraszaikat. A
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mellékpatakok völgytalpainak esése a Magas-Börzsönyből való kilépésük és a dunai torkolat
között 200 méter körül van. A tektonikai töredezettség mértéke – kisebb terület lévén –
várhatóan mérsékeltebb, mint a Visegrádi-szoros teljes területén. Érdemes megvizsgálni ezen a
területen, hogy milyen rendszer szerint rendeződnek a felszínek (4/B ábra), illetve ez a rendszer
összekapcsolható-e a Visegrádi-szoros teraszrendszerével.
A vizsgálathoz mintaterületként a Visegrádi-szoros tágabb környezetének egy részét, a
Délkeleti-Börzsönyt választottuk ki. Ennek oka, hogy a 144 km2-es dombsági-alacsony
középhegységi terület jelentős része 100 (a Duna szintje) és 600 méter tszf. közötti, melynek
88%-a a dunai teraszok szintjében (100–370 méter tszf.) van. A domborzat – kisebb
völgyszakaszoktól eltekintve – általánosan enyhe lejtésviszonyokkal rendelkezik, emiatt a már
kialakult patakteraszok és maradványfelszínek kevésbé erodálódnak, így könnyebben
felismerhetők a vizsgálat során.

4 ábra: A=Az alacsony és a magas teraszok Dunához való viszonya Visegrádi-szorosban. B=Az alacsony és
magas teraszokhoz kapcsolódó geomorfológiai szintek völgytalphoz való viszonya a Visegrádi-szoros
mellékpatakok által felszabdalt tágabb környezetében. A vázlat magassági értékei tengerszint feletti
magasságban értendők
Jelmagyarázat: 1= Alacsony teraszok és az ahhoz kapcsolódó geomorfológiai szintek, 2= Magas teraszok és
az ahhoz kapcsolódó geomorfológiai szintek.

A mintaterület szintjeinek felismeréséhez a geoinformatika segítségével elkülöníthetők
azok a részek, amelyek potenciálisan magukban hordozzák a maradványfelszínek és
patakteraszok lehetőségét. A terület digitális domborzatmodelljéről leválogatott felszíneket
abszolút vagy relatív magassági helyzetük alapján intervallumokba rendeztük és hisztogramon
ábrázoltuk. Geomorfológiai szinteket akkor lehet meghúzni, ha a hisztogramon egyfajta
szabályos elrendeződés tapasztalható. Erről akkor beszélhetünk, ha bizonyos intervallumokban
kiugróan magas, a köztük lévőkben pedig alacsony értékek jelenek meg. A magas értékű
intervallumokba rendeződött felszínek jelenthetik az egyes geomorfológiai szinteket. A
vizsgálat ellenőrzéseként meg kell nézni, hogy a felállított rendszer kapcsolatba hozható-e a
Visegrádi-szoros geomorfológiai szintjeivel. Amennyiben igen, ez az eredményeket erősíteni
fogja.
Geomorfológiai-Geoinformatikai módszer leírása:
A digitális domborzatmodell Magyarország 1: 10 000 EOTR térképlapjai alapján, a
szintvonalak bedigitalizálásával Józsa Edina segítségével készült, Quantum GIS környezetben.
A DDM megbízhatóságának próbájaként 10 m‐es szintközökkel újrageneráltattuk a
szintvonalakat és összevetettük az eredeti állománnyal. A domborzatmodell vertikális
felbontása 1,25‐2,5 m, horizontális felbontása 10 m.
Vizsgálatunk során a dunai teraszok szintje (110–370 m. tszf) volt érdekes számunkra,
így a terület ettől eltérő részeit kivettük az adatbázisból, újraosztályozás során 0 értéket kapott.
Az adatbázisból kivettük a terület holocén ártereit és völgytalpait is, ugyanis ezek is közel sík
felszíneket képeznek, de a vizsgálat szempontjából érdektelenek. Ezek kijelölését Telbisz
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(2009) módszerével lehet végrehajtani, a „szomszédsági statisztikák” minimum szűrőjének
alkalmazásával.
A hagyományos geomorfológiai térképezésnél 2,5 fok a sík felszín felső határa (Lovász
1965, 1968; Balogh 1983; Ádám és Pécsi 1985), ezért a lejtőkategória térképről ez alapján
válogattuk le a felszíneket. A kapott adatbázis elemeit először abszolút, majd relatív magasság
alapján 10 méteres intervallumokba soroltuk, végül ezek alapján meghúztuk a geomorfológiai
szinteket.
EREDMÉNYEK
Petrográfiai módszer eredményei
A vizsgálat során az öt mintaterületről összesen 24 ásvány- és kőzetfajtát különböztettünk
meg (5. ábra), amely a korábbi vizsgálatok eredményeihez képest lényegesen sokszínűbb, így
az összehasonlítás lehetőségét tágítja. Az egyes minták összetételének arányait tekintve
egyértelműen megállapítható, hogy a Garam üledékében a többihez képest jelentős mennyiségés minőségbeli különbség ismerhető fel, így a Remete-keresztbérc kavicsaival való hasonlóság
kizárható. Ennek okai:
1. Olyan összetevők is megjelennek, amelyek máshol nem (pl.: bazalt vagy gránitos
eredetű plagioklász),
2. A többi lelőhely bizonyos jellegadó elegyrészeinek teljes hiánya tapasztalható (pl.:
ősmaradványos kovakőzetek)
3. A gyakoribb kőzettípusok (kvarcitok, kainozoos andezit, gránit) teljesen eltérő arányát
lehet felismerni.
A többi négy minta nagyobb hasonlóságot mutat egymással, így ezek összevetéséhez
részletesebb vizsgálatot végeztünk. Az egyes mintákban található jellegzetesebb elegyrészek
alapján meghatároztuk az alapvető paramétereket, illetve számos olyan anyagot különítettünk
el, amelyek nem alkalmazhatók ilyen célra:
1. Kvarcitok (más ásványmentes, grafitos- és muszkovitos). A kőzettípusok széles
elterjedése és hasonló megjelenése miatt nincs olyan jellegzetes minőségi különbség,
amely alapján az egyes lelőhelyek anyagát határozottan azonosítani lehetne.
2. Kainozoos andezitek. A Visegrádi-szorost vizsgálva túlzottan gyakori és változatos
kőzet, így pontos azonosításukhoz további vizsgálatokra lenne szükség; továbbá a
Visegrádi-szoros neogén üledékeinek alapkőzete, így az erózió hatására bármelyik
mintában könnyen előfordulhat és keveredhet.
3. Gneiszek, gránitok. Az egyes mintákban nagyon változatosak és sok esetben
durvaszemcsések, így rokonsági viszonyaik pontos megítéléséhez további részletes
petrográfiai vizsgálatok lennének szükségesek. A vizsgálat jelen állása szerint nem
mérvadóak.
4. Riolittufa, epidotos kvarcit, mikrokristályos kvarc, csillámos kvarcit, mikrogránit,
granodiorit, aleurolit. Kis mennyiségük miatt nem jellegadóak.
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5. ábra: Az öt lelőhely anyagának összetétele.

A dunai teraszkavicsok jellegzetességei a mosonmagyaróvári és pilismaróti minták alapján
A várakozásoknak megfelelően a két dunai lelőhely anyaga nagymértékben hasonlít
egymásra. A két minta összesen 19 féle felismerhető ásvány- és kőzettípust tartalmaz. Az egyes
kőzettípusok aránya és szöveti jellemzőik általában hasonlítanak. E tekintetben kivételt
képeznek a karbonátok és a kvarcitok. A mosonmagyaróvári mintában a kvarcitok az összlet
65,8%-át, a karbonátok 4,94%-át teszik ki, míg a pilismaróti minta esetén a kvarcitok az összlet
56,8%-át, a karbonátok 12,5%-át adják. Ez a különbség azonban jól magyarázható a Gerecse
környéki kőzetek behordódásával. Vizsgálataink alapján a dunai teraszüledékekből vett minták
alkalmasak a miocén anyaggal való összehasonlításra. A minták jelentős része kvarc és kvarcit,
amely mellett az alábbi jellegadó elegyrészek jelennek meg:
1. Karbonátos kőzetek: Az elsősorban mezozoos, jól koptatott szemcsék gyakran
tartalmaznak ősmaradványokat, esetenként kovásodást mutatva nagy mennyiségben
jelennek meg.
2. Homokkövek és metahomokkövek (6%): változatosak, de egyes fajtái szöveti
jellegzetességeik alapján azonosíthatóak (6/A. ábra).
3. Radiolarit, spogiolit és mikrokvarcit (összefoglalóan tűzkő; 7,6%): A radiolaritok két
alapvető típusa különböztethető meg. Kisebb része világos színű és gyakran mutatnak
karbonátosodást, nagyobb része sokkal sötétebb színű (sötétvörös és sötétbarna), egyes
fajtái szöveti jellegzetességeik alapján jól azonosíthatóak (6/C. ábra).
4. Káliföldpátok: A leggyakoribb kristályos kőzetekben, mint pl. a gránitokban és a
gneiszekben a kvarc mellett ez a legelterjedtebb ásvány, ennek megfelelően az ortoklász
(2,7%) és a mikroklin (3,6%) is jellegadó mennyiségben jelenik meg.
A miocén kavicsok jellegzetességei a kicsindi minta alapján
A Rákosi Mészkő Formáció kavicsos tagozatából készített vékonycsiszolat 52,7%-ban
tartalmazott a befogadó kőzetből származó apró törmelékszemcséket. A vizsgálati
eredményekbe ezt értelemszerűen nem számítottuk bele, így a kicsindi minta 17 féle ásványés kőzettípust tartalmaz. Vizsgálataink alapján a miocén anyag a dunai teraszüledékekkel való
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összehasonlításra alkalmas. A minták jelentős része (64,7%) kvarc és kvarcit, amely mellett az
alábbi jellegadó elegyrészek jelennek meg:
1. Karbonátos kőzetek: Kizárólag kainozoos ősmaradványgazdag társaság formájában, igen
nagy mennyiségben jelenik meg. Az anyag jól azonosítható a Rákosi Mészkő Formáció
karbonátos kőzeteivel. Feltűnő a mezozoos karbonátok teljes hiánya, ami a dunai
teraszanyagtól jól megkülönbözteti.
2. Homokkövek és metahomokkövek (8,8%) változatosak, de szöveti jellegzetességeik
alapján azonosíthatóak és a dunai anyagtól elkülöníthetőek (6/B. ábra).
3. Radiolarit, spogiolit és mikrokvarcit (összefoglalóan tűzkő; 3,9%): A dunai teraszanyag
radiolaritjaival ellentétben itt a sötétebb színűek nem találhatóak meg, a világos színűek
pedig nem mutatnak karbonátosodást. Szövete jól elkülöníthető a dunai anyag
radiolaritjaitól (6/D. ábra).
4. Káliföldpátok A leggyakoribb kristályos kőzetekben, mint pl. a gránitokban és a
gneiszekben a kvarc mellett ez a legelterjedtebb ásvány, ennek megfelelően az ortoklász
jellegadó mennyiségben (3,4 %) jelenik meg. A mikroklin teljes hiánya éppen az ásvány
általános gyakorisága miatt feltűnő, ennél fogva a dunai teraszanyagtól jól
megkülönböztethető.
5. Poikilites mozaikos szövetű riolit: A szubvulkáni telérkőzetként értelmezhető anyag ezen
típusa általában ritka és különleges, ennél fogva kiválóan azonosítható szöveti
jellegzetességgel rendelkezik. Alapanyaga durva szemcsés kevés porfiros elegyrésszel.
Poikilites szövetében a mozaikot adó kvarc vékony földpát léceket (legvalószínűbben
szanidinek vagy albitos összetételű plagioklászok) foglal magában (6/G-H. ábra).
Remete-keresztbérc kavicsainak jellemzői és összehasonlító elemzése
A Remete-keresztbérc kavicsai 18 féle ásvány- és kőzettípust tartalmaznak. Vizsgálataink
alapján tehát a miocén anyag a dunai teraszüledékekkel való összehasonlításra alkalmas. A
minták jelentős része (59,7%) kvarc és kvarcit, amely mellett az alábbi jellegadó elegyrészek
jelennek meg:
1. Karbonátos kőzetek: A minta nem tartalmaz mezozoos karbonátos kőzeteket, amely
alapján egyértelműen elkülöníthető a mosonmagyaróvári és pilismaróti dunai
teraszanyagtól, ugyanakkor jól összeegyeztethető a kicsindi miocén kavicsokkal.
2. Radiolarit, spogiolit és mikrokvarcit (összefoglalóan tűzkő; 7,8%): A sötétebb színű
radiolaritok nem találhatóak meg, a világos színűek pedig nem mutatnak karbonátosodást.
Ez a kicsindi miocén kavicsok radiolaritjainak jellegzetességét mutatja.
3. Homokkövek és metahomokkövek (4,7%): Változatosak, de szöveti jellegzetességeik
alapján a kicsindi miocén kavicsok jellegzetességeit mutatják.
4. Káliföldpátok Az ortoklász jellegadó (3,4%), a mikroklin (0,4%) elenyésző mennyiségben
jelenik meg. Ez az ásvány általános gyakorisága miatt feltűnő, ennél fogva a dunai
teraszanyagtól jól megkülönböztethető, bár a jelenléte miatt a miocén kavicsanyaggal
fenntartás nélkül sem párhuzamosítható.
5. Poikilites mozaikos szövetű riolit: Ritka előfordulása és szöveti jellegzetessége miatt jól
azonosítható és a kicsindi miocén kavicsanyaggal egyértelműen párhuzamosítható.
Összességében elmondható, hogy a Remete-kereszbérc kőzetanyaga a dunai teraszanyagtól jól
megkülönböztethető, egyúttal a miocén kavicsokhoz hasonlítható.
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6. ábra: A miocén és a dunai kavicsanyag petrográfiai jellegzetességei. A= a miocén anyag jellemző
homokköveinek szöveti jellege, B= a dunai anyag jellemző homokköveinek szöveti jellege, C= a miocén anyag
jellemző radiolaritjainak szöveti jellege, D= a dunai anyag jellemző radiolaritjainak szöveti jellege, E= poikilites
mozaikos szövetű riolit a kicsindi miocén anyagból, F= poikilites mozaikos szövetű riolit a Remete-keresztbérc
anyagából, G= a mozaikot adó kvarc vékony földpát léceket tartalmaz (kicsind), H= a mozaikot adó kvarc vékony
földpát léceket tartalmaz (Remete-keresztbérc).

Geomorfológiai-geoinformatikai módszer eredményei
A mintaterület digitális domborzatmodelljéről összesen 329 darab felszínt különítettünk el
(7. ábra), a leválogatott felszíneket tengerszint feletti magasságuk alapján intervallumokba
rendeztük (8/A. ábra).
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7. ábra: A kutatási terület maradványfelszínei a jelenlegi vízhálózat feltűntetésével.

8. ábra: A= A kutatási terület alacsony (zöld) és magas (lila) helyzetű felszíneinek 10 méteres szintközökben
való megoszlása tengerszint feletti magasság szerint. B= A kutatási terület alacsony helyzetű felszíneinek 10
méteres szintközökben való megoszlása völgytalp feletti relatív magasság szerint

A hisztogram jobb oldalán (240–370 méter tszf) több oszlop is kiugró – az átlagot
jelentős mértékben meghaladó – értéket vesz fel, amelyek kisebb csoportokba rendeződnek
(240–270, 290–310, a 320–340 és a 350–370 méter tszf). Ezek között alacsony értékű
intervallumok jelennek meg, így a magas helyzetű felszínek geomorfológiai szintjei
meghúzhatók. A hisztogram bal oldalán (110-240 méter tszf) található oszlopok között
nincsenek kiugróan magas értékek. Ezek az adatok nem illeszkednek az abszolút magasság
alapján felállított rendszerbe, ezért ezekből az adatokból a völgytalp feletti relatív magasságot
figyelembe véve újabb hisztogramot készítettünk (8/B. ábra). Ebben az elrendezésben két
markáns kicsúcsosodás tapasztalható. Az egyik egy szélesebb (10-40 méter között), a másik
szűkebb (60-70 méter között) tartomány. A két oszlopcsoportot alacsony értékű intervallum
választja el egymástól, illetve a 80 méter feletti tartományban sincs értékelhető információ. Az
eredmény alapján megállapítható, hogy az alacsony helyzetű felszínek relatív magasság alapján
szabályosságot mutatnak.
523

Az alacsony helyzetű felszínek a völgytalp esésgörbéjéhez igazodó patakteraszokként,
a magas felszínek a jelenlegi vízhálózat előtti domborzat maradványfelszíneiként
értelmezhetők. A vizsgálati módszer nem tisztázza egyértelműen a patakvölgyek felső
szakaszán található felszínek helyzetét, ahol a völgytalp vonala a korábbi domborzat
felszíneinek vonalait metszi, az ide eső felszínek eredetének pontosításához további vizsgálatok
szükségesek. Jól látható azonban az, hogy a Délkeleti-Börzsöny területén lévő felszínek két
különböző rendszer szerint jeleníthetők meg, amely a domborzat fejlődése szempontjából is
jelentős.

9. ábra: A Délkeleti-Börzsöny felszínei és azok elhelyezkedése abszolút és relatív magasság szerint, összevetve
Pécsi (1959) által meghatározott teraszokkal.
Jelmagyarázat: 1= Szintekhez illeszkedő magas helyzetű felszínek, 2= Szintekhez nem illeszkedő magas helyzetű
felszínek, 3= Szintekhez illeszkedő alacsony helyzetű felszínek, 4= Szintekhez nem illeszkedő alacsony helyzetű
felszínek, 5= Magas teraszok, 6= Alacsony teraszok, 7= A Kismarosi metszetben hiányzó terasz-szint, 8= dunai
teraszhoz nem kapcsolható geomorfológiai szint.

A vizsgálat eredményének a Visegrádi-szoros Duna-teraszaival való összevetése során
– kisebb eltérésekkel – két egymáshoz alapvetően jól kapcsolódó rendszer vázolható fel (9.
ábra). A magas helyzetű felszínek közül a 240–270, a 290–310 méteres felszínek jól
összeegyeztethetőek a Duna V. és VI. teraszaival, illetve a 350–370 méteres szint 10 méteres
eltéréssel kapcsolható a VII. teraszhoz. A Délkeleti-Börzsöny 320-340 méteres felszínei nem
kapcsolódnak dunai teraszhoz. Az alacsony helyzetű felszínek közül a 10-40 méteres
geomorfológiai szint intervalluma lefedi a II/A és a II/B terasz szintjét, a 60–70 méteres pedig
10 méteres eltéréssel kapcsolható a Visegrádi-szoros III. teraszához. Az fiatal szintek közül a
dunai IV. teraszhoz kapcsolódó felszíneket a vizsgálat során nem találtunk, bár ezt a teraszt
Pécsi sem mutatta ki a Visegrádi-szoros ide vonatkozó Kismarosi metszetében (lásd 1. ábra).
KÖVETKEZTETÉSEK, DISZKUSSZIÓ
Kutatásunk során olyan tisztázatlan kérdésekre kerestük a választ, amely a jelentős
hatással van a Visegrádi-szoros jelenleg érvényben lévő teraszrendszer idősebb szintjeinek
eredetére nézve.
Petrográfiai elemzés során összehasonlításos módszerrel kimutattuk, hogy a Remetekeresztbérc magas felszíneit fedő kavicsok miocén eredetűek, minden bizonnyal a Rákosi
Mészkő Formáció kavicsos részeinek erodálódása után halmozódtak fel. Véleményünk szerint
tehát a kavicsok akkumulációja nem köthető a Dunához. Ez alapján kérdésessé válik a
Visegrádi-szoros magas helyzetű geomorfológiai szintjeinek folyóvízi eredete is, de további
vizsgálatokig fent kell tartanunk a kavicsok utólagos áthalmozódásának lehetőségét is.

524

Geomorfológiai-geoinformatikai vizsgálatunk során mintaterületünkön felismertük a
Visegrádi-szoros közvetlen vízválasztóján túli terület geomorfológiai szint-rendszerét, majd ezt
összekapcsoltuk a dunai teraszrendszerrel. Vizsgálatunk eredménye, hogy a Visegrádi-szoros
magas teraszaihoz kapcsolódó háttérterület felszínei a jelenlegi vízhálózat kialakulása előtti
domborzat erodált maradványaiként értelmezhetőek. Véleményünk szerint az eredmény a
földrajzi közelség, a közvetlen vízrajzi viszony és a vizsgálat során kimutatott közvetlen
geomorfológiai kapcsolat mentén – első közelítésben – a Visegrádi-szoros teraszaira
kiterjeszthető. Ez alapján kérdésessé válik a magas helyzetű geomorfológiai szintek dunai
eredete is, de eredményeink egyértelmű általánosításához ugyanezeket a vizsgálatokat el kell
végezni a Visegrádi-szoros bal parti bejárati szakaszán, illetve a jobb parti be- és kijárati
szakaszán egyaránt.
Mindkét egymástól független vizsgálat eredményével kapcsolatban vannak még
kérdések, de egymást erősítve leszögezik annak lehetőségét, hogy a Visegrádi-szoros magas
teraszai a Duna bevágódása előtt már létrejöttek. Ezzel ellenkező – vizsgálatokkal alátámasztott
véleményt – eddig kizárólag Pécsi (1959) fogalmazott meg a Remete-keresztbérc kavicsai
alapján, amit ő dunai eredetűnek határozott meg. Pécsi következtetéseit jelen kutatás
petrográfiai eredményei alapján megcáfoltnak tartjuk.
Vizsgálataink eredményei mindenképpen új megvilágításba helyezik és megfontolás fontolás
tárgyává teszik a magas teraszok eredetének kérdését, illetve tovább erősítik a korábban felmerült
lehetőség szükségességét: a Visegrádi-szoros teraszrendszerének újragondolását.
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Tamás László149
TÁJRA GYAKOROLT IPARI HATÁSOK VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZERTANI
LEHETŐSÉGEI
1. BEVEZETŐ GONDOLATOK
A tájak működésében, a környezeti elemek egymás közti kölcsönhatásaiban is jelentős
mértékben felfedezhetők az ipari tevékenységek különféle irányú folyamatai. Ezek a
folyamatok sokszor évtizedekkel az ipari megjelenése után, vagy már annak lezárultát követően
is jelentkezhetnek. Amíg az ipar környezeti elemekre gyakorolt hatásainak vizsgálata szakmai
és jogszabályi szinten viszonylag tisztázott területnek minősül, addig a táji hatások, az ipar
tájban való megjelenése új kutatási lehetőségeketjelenthet.
Az ipar, vagy ipari tevékenység a társadalom szempontjából az egyik legfontosabb
nemzetgazdasági ág. Mai formájában az ipari forradalom óta jelen van környezetünkben, annak
jelentős része, és alakítója. Magyarország tájai (bár nem tradicionális ipari ország) a mintegy
százötven éve tartó iparosodásnak a szemmel látható nyomait sok helyen magukon hordozzák.
A Magyarország gazdasági életében az utóbbi két évtizedben lezajlott változások erősen
érintették ipari tájainkat. Bizonyos térségekben, amelyek egykor ipari fellegvárak voltak,
számottevő hanyatlás zajlott le, ami járt ugyan vitathatatlanul pozitív hatásokkal is (pl. a
terhelések csökkenése), egészében azonban inkább újabb káros jelenségek (mint pl. a felhagyott
területek kialakulása) létrejöttét eredményezte. (Csüllög G. Horváth G. 2008, 2009).
Jelen munka táj-orientált (tehát nem egy-egy ipari létesítmény) szemszögébőlközelíti
meg az ipari tevékenységekhosszú idők óta jelen lévő hatásait, ezzel új módszereket próbál
bemutatni. Az ipari tájak és speciális tájkonfliktusaiknak objektív tipizálása a mai napig
megoldatlan feladata a földrajznak, és a környezetvédelemnek is. Ehhez nyújthat segítséget az
antropogén forrásokból származó ipari terhelések tipizálása, számszerűsítése, amely szükséges
lépése lehet a gyakorlati problémák tudományos feldolgozásának. Fontos megjegyezni, hogy
az iparhoz kötődő antropogén terheléseket térbeliségük alapján ez idáig nem vizsgálták,
kiváltképp a táj oldaláról hiányoznak az újszerű szintetizáló munkák.A tanulmány módszertani
kérdéseket taglal, az eredményeket egy későbbi munka során kívánatos bemutatni a jelenlegi
ismertek alapján.
2. FOGALMI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK
2.1. Az ipari tájak kialakulásának fontos kérdései
Az ipari folyamat megjelenése a tájban gyors felfutású és erőteljes ágazati
meghatározottságú. Minden gazdasági szükségesség és haszon mellett az ipari folyamatok
többsége környezetterhelő, sok esetben pedig környezetkárosító. Közvetlen tájformáló
ágazatoknak elsősorban a nyersanyag-kitermelés, az energiatermelés, az ércfeldolgozás, a
kerámia- és üvegipar, valamint a hulladék- és szennyvízkezelés tekinthetők, sőt idesorolhatók
az ipari rendszerű állattartás telepei is. Ezek – az ágazattól függően eltérő mértékben –
környezetfogyasztók és környezet-átalakítók. Az ipar területi kiterjedése folyamatosan változó,
ugyanakkor a települések szegélyén vagy külterületén kialakított építményei, kitermelő- és
lerakóhelyei, szállítási létesítményei a termelés felhagyása után is még sokáig jelen vannak a
tájban, aminek következtében környezeti hatásuk továbbra is érvényesül. Különösen így van ez
egyes ágazatok – pl. a bányászat, kohászat, vegyipar, energiatermelés – esetében(Angyal Zs.
2007).
149PhD

hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földtudományi Doktori Iskola.
e-mail: tamaslaszlo@caesar.elte.hu

528

A táj változása alapvető összefüggésben van a társadalom gazdasági igényei által
befolyásolt tájhasznosítás változásával. A 19. század második felétől az ipari termelés
kiépülésével és felfutásával a korábbi agrárcélú és árvédelmi tájformálás mellett már igen nagy
területen jelent meg a bányászati és hozzá kötődően az ipari tájátalakítás. Az ipar mellett a
városiasodás következtében is gyorsan növekvő energiaigény – a bányászaton túl az erdőket és
a folyókat is terhelő – kielégítése olyan megkérdőjelezhetetlen gazdasági érdekké vált, hogy
kényszerből a táj más értékei hosszú időre háttérbe szorultak (Szabó M. - Horváth G – Csüllög
G. 2010).
Ez a korszak, vagyis az elmúlt 150 év azonban két különböző jellegű és hatású folyamatra
választható szét. Az első fele a tájhasználat változásának „építő” folyamata, amit a tájhasználat
növekedése jellemez. A változás azonban nemcsak az ipari folyamatokkal függött össze, hanem
a tájtól elváló sűrű beépítésű települési terek bővülése, az intenzív agrárterületek gyarapodása,
a folyószabályozások és a vasút-, majd közútépítések is markáns kultúrtájépülést és erős
tájalakítást hoztak. Az érc- és szénbányák (és a hozzájuk területileg kapcsolódó iparágak),
valamint a folyószabályozás, a vasút- és városépítés igényeit kielégítő kőbányák és
kőfeldolgozók néhány évtized alatt meghatározó, sőt helyenként uralkodó tájelemekké váltak,
felülírva mind a természetközeli táj, mind a korábbi kultúrtáj összetevőit (Dávid L. 2000, 2006,
ANGYAL ZS. et al. 2004, CSÜLLÖG G. et al. 2006). Az alföldi tájakon az agyagbányászat ésfeldolgozás mellett erőteljesen növekedni kezdett a kavicsbányászat és a homokkitermelés is,
amely még napjaink tájproblémáit is gerjeszti.
A 20. század vége új korszak beköszöntét eredményezte, megkezdődött a tájhasználat
változásának „felhagyó” folyamata, amit alapvetően – az ipar leépülése következtében – az
ipari tájhasználat csökkenése jellemez (Horváth, G. – Csüllög, G. 2012). Annak, hogy korábban
az ipari terjeszkedés nem vette figyelembe az agrártér társadalmi igényeit és lehetőségeit, az
ipari tér összeomlása után mutatkoztak csak meg az igen komoly következményei mind a
környezeti állapot, mind a társadalmi-gazdasági viszonyrendszerek szempontjából (Csüllög G.
Horváth G. 2008, 2009).
Bár az ipari termelés csökkenése, sőt eltűnése elhúzódó foglalkoztatási válságot
eredményezett, azért a bányászati és nehézipari múlt következtében átalakult ipari kultúrtáj
gyors leépülése első megközelítésben inkább előnyösnek tűnhetett; valójában azonban paradox
módon sokkal inkább a környezet állapotának további leromlását hozta magával (Csörge L. et
al. 2002). Sokszor igen erős állapotkülönbségek alakultak ki a táj különböző részei között,
mivel a táj a változásaiban megőrzi a korábbi állapot elemeit, ám azok funkciói nélkül.
Tovább halmozódó problémákat jelent a magára hagyott táj, ahol ma a természeti
folyamatok a korábbi ipari átformálás által kialakított és befolyásolt közegben zajlanak le.
Jelentős változást okoznak a lejtőmozgások, felszínberogyások, a megváltozott felszínhez
igazodó eróziós folyamatok, a felszíni vízfolyások és a völgyhálózat átalakulása, a felszín alatti
vízrendszerek változása, de legfőképpen az invazív növények uralta zavart növénytársulások
terjedése (Sütő L. 2007).
2.2. Az ipari tájak vizsgálatának módszertani szakirodalma
A vizsgált témakör mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban csekély
hivatkozási lehetőségekkel rendelkezik. Meg kell jegyezni, hogy az ipart számos tudomány
vizsgálja, (köztük a környezetvédelem ráadásul még jelentős jogszabályi szabályozással),
azonban a földrajzi keretek hiányzó fejezetnek minősülnek. A fogalmak meghatározása a
vizsgált témakör szempontjából ezért több esetben új definíciók bevezetését is jelenti. A táji
kereteket nem környezeti elem térbeliségén értjük, hanem az iparhoz hasonlóan itt is komplex,
valamennyi tényező egyidejű figyelembe vétele a cél.
A tájak leromlása, azaz a tájdegradációaz ipari tájak egyik legmeghatározóbb jelensége,
amely az antropogén tevékenységek túlburjánzásának egyik kézzelfogható jele. Azt követően,
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hogy az ott rejlő természeti értékek kiaknázása érdekében a társadalom használatba vette a tájat,
az ipari tevékenységek olyan intenzívvé válhatnak, hogy visszafordíthatatlan, vagy csak
nehezen kezelhető folyamatok indulnak el, a táj egykori természetes szerkezetét véglegesen
megbontva (Szabó M. et al. 2007).
Az ipari tájterhelés fogalmának meghatározása önmagában is fontos szempont a kutatás
részeként. A tájterhelés fogalma alatt a különböző tudományágak mást és mást értenek
(amellett, hogy magyarul kevésbé használt fogalom). A legtöbb esetben a környezetet érő
antropogén
hatások
összességeként,
vagy egy-egy hatásfolyamat
típusaként
tárgyalják.Példaként a módszertani irodalomra az úgynevezett „Human Footprint” modell
említhető meg, amely nem kimondottan az ipar, hanem az összes emberi hatás környezeti
terhelését értékeli (M.Leu, S. E. Hanser, and S. T. Knick, 2008).
Jelen kutatás az ipari tájterhelés fogalma alatt egy olyan markáns, antropogén eredetű,
az ipari tevékenységhez akár tágabb értelemben is kötődő folyamatok összességét értjük, amely
valamennyi tájalkotó elemet (az ökoszisztémától a lakóterületekig) egyszerre érint egy adott
területen, hatását komplex módon fejti ki, sokszor egymásra rakodó kumulált konfliktusokat
vált ki. Az ipari tájterhelés kiindulási pontjai az ipari objektumok, amelyekből egy-egy tájon
minőségi és mennyiségi viszonylatban is nagy lehet a változatosság. Az ipari objektumok a
terhelések forrásai, a táj pedig a hatást viselő közeg. A tájakat, vagy tájrészleteket az ipari
tájterheltségük alapján is lehet jellemezni, amennyiben a vizsgálat kiterjed a terhelő források
típusaira, a terhelések nagyságrendjére, egymást erősítő tényezőire.
Az ipari tájterhelés meghatározása akkor mutat kellően pontos képet, amennyiben a
vizsgálatok további elemekkel egészülnek ki. Az ipari tájkonfliktusok feltárása ennek a
folyamatnak a második lépése lehet. A „landuseconflict”angol kifejezés és az
„environmentconflict” tárgykörébe tartozó munkák áttekintése mindenképpen fontos elemét
képezte a tanulmány előkészítő fázisának (White R.M et al. 2009, M. H. Carr and P. D. Zwick
2007). Az angolszász irodalomban környezeti konfliktusként értelmezik azokat a
folyamatokatis (Wittmer – Rauschmayer - Klauer 2006), amelyek a mostani kutatásban ipari
tájkonfliktusként kerülnek elő. A kérdéskör nehézségét fokozza, hogy nincs általános, és
elfogadott módszer a tájkonfliktusok azonosítására, objektív tipizálására, és térinformatikailag
támogatott detektálására.
Az iparitájkonfliktusok, és környezeti konfliktusok feltárásával, azonosításával már
több korábbi munka is foglalkozott (Tamás L. 2013,2014). Ezek a munkák a Duna-völgy
Magyarországi szakaszára készített vizsgálat alapján állapították meg, a vizsgált területen az
ipari tájkonfliktusok megjelenése 56 négyzetkilométeren fokozottan sérülékeny terülteket, 2
négyzetkilométeren pedig a legsérülékenyebb területeket érinti. Ezekben a munkákban látható
volt, hogy a konfliktusterületek koncentrálódnak a nagyobb ipari települések köré: Győr,
Nyergesújfalu, Dorog, Vác, Szentendre, Százhalombatta és Dunaújváros környékén. Ez annak
tudható be, hogy sok esetben közvetlenül a Duna partjára, vagy érzékeny területek közvetlen
közelében alakultak ki az ipari funkcióterek.
E módszer előnye, hogy nem csupán az ipari objektumokat, hanem az érzékeny
területeket is figyelembe veszi a várható hatások tekintetében. Ezek ábrázolása regionális
léptékben hatásos, ugyanis egy nagyobb területen egyértelműen kirajzolódnak a
területhasználatból adódó folyamatok. Így láthatók például azok a sajátosságok, amelyek az
elmúlt évtizedek túlzott mértékű iparosításáról árulkodnak. Az érzékeny dunai tájak közvetlen
közelében jelentős ipari potenciál épült ki az idők folyamán, amely tájökológiai szempontból
aggályos.
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3. MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEK AZ IPARI TÁJKONFLIKTUSOK MEGKÖZELÍTÉSÉHEZ
Az ipari terhelésekhez, és annak várható hatásaihoz kötődő környezeti hatásvizsgálatok
több évtizedes múltra tekintenek vissza a hazai és nemzetközi szabályozásokban. A vizsgálatok
elvégzése során egy ipari objektum részletes elemzésével –a jogszabályi kereteknek
megfelelően– megbecsülhető a környezetre gyakorolt hatás iránya, formája, kiterjedése, stb.
Ezekben a vizsgálatokban a táj, mint önálló földrajzi fogalom kevésbé kerül elő, leggyakrabban,
mint látképi funkció vagy a történelmi változás hordozója szerepelhet.
A tájföldrajzi kutatás célja, hogy az ipari objektumokat nem önmagukban vizsgálja,
hanem az ipari folyamat hatásait a vizsgált táj rendszerében, működésében jelenítse meg és
értékelje azok következményeit és konfliktus képző szerepét a táj változásában. Az alábbi
lépések bemutatják, hogyan lehetséges egyszerre több ipari objektum tájra gyakorolt hatását
modellezni, kiváltképpen a tájak érzékeny területeinek oldaláról.
3.1. Felhasználható adatbázisok
Az adatgyűjtés a munka első lépésekéntaz előkészítő fázisokhoz sorolható. Az ipari
objektumok összegyűjtése, felmérése egy mintaterület részletes bejárását és távérzékeléses
felmérését jelenti. Az első táblázat foglalja össze az ipari objektumok feltérképezésének
lehetséges hazai forrásait.
Jelen kutatás keretei között felhasználható egyik fontos forrásként a CORINE LandCover
Magyarországra vonatkozó állományait kell megemlíteni. Azonban hozzá kell tenni, hogy ez a
2006-ban készült felszínborítási adatbázis sok esetben meghaladott lenne. Ennek érdekében
térinformatikai szoftverekkel felülvizsgálatra kell sort keríteni az elérhető műholdfelvételek
alapján, ígya változások tehát naprakészek.
Hazánkban a mezőgazdasági termelés intenzitása napjainkra olyan mértéket és formát
öltött, hogy sok helyen „iparszerű” agrárgazdálkodásról lehet beszélni. Ezeknek az
üvegházaknak, állattartó telepeknek, raktáraknak hasonló tájfunkciói vannak, mint egy kisebb
ipari üzemnek. Az ott folyó termelés, előállat, vagy növényi termék előállítás folyamatában
pedig már inkább ipari jellemvonások uralkodnak, mint hagyományos agrár jellegűek. Az agrár
létesítmények tájhasználati kategória bevezetése e szempontok szerint követi az aktuális
trendeket.
Nem régóta vannak jelen a magyar gazdaságbana szélturbinák, illetve a belőlük felépülő
szélerőmű parkok. A hatályos szabályok értelmében az ilyen létesítmények telepítésének
rendkívül komoly követelményeknek kell eleget tenni. Ezek közül számos a tájvédelemmel, és
a szélturbinák esztétikai megjelenésével kapcsolatos. Több tanulmány és szakmai anyag is
különösen hangsúlyozza, hogy a szélerőművek gyakorlatilag nem tájba illeszthető
létesítmények, helyigényük és hatásterületük nagy, megjelenésük sokszor zavaró lehet,
nagyszámú előfordulásuk esetén a táj arculatát változtatják meg (KvVM 2005). A
természetvédelemben a vonuló madarakkal szemben lehetnek káros hatásai, és bizonyos
beporzó rovarok életét nehezíthetik meg.
Adatbázis neve, (kezelője)
Cég- Kód- Tár, (KSH)
E-PRTR (FM)
Seveso (BM)
Corine adatbázis (EEA)
OKIR (VM)

Adatbázis tartalma
Vállalkozások cégadatai, tevékenységi körök
szerinti csoportosítás
Szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartás
Veszélyes ipari üzemek adatbázisa
Európai felszínborítási adatbázis
Ipari vállalkozások szennyező anyag
kibocsátásai.
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Térképi tartalom
nincs
van
van
van
nincs

Országos Területrendezési
Terv (VÁTI)

Az egész országra kiterjedő szerkezeti terv,
benne ipari tájalkotó elemek: nyomvonalas
ipari létesítmények.

van

Magyarország VízgyűjtőSzámos vízminőségre vonatkozó adat, például
gazdálkodási Terve és
nincs
ipari víz felhasználás.
mellékletei (OVF)
Bányászati területek
Magyarországi bányaterületek átfogó térképi
legfrissebb nyilvántartása
van
adatbázisa.
(MÁFI)
1. táblázat: Különböző adatbázisok és tartalmi vonatkozásai a tájat érő ipari terhelések
megismeréséhez (saját gyűjtés).
3.2. Az ipari objektumok tájterhelési súly értékei
Az ipari objektumokat terheltségi súllyalkell ellátni, amely meghatározása a kutatásban
résztvevő szakemberek tapasztalatain alapul. Erre azért van szükség, mert az alkalmazott
modell egyik alapvetése, hogy az ipari objektumok (még ha csak pontszerűek, vagy nagyon
csekély kiterjedésűek is) nem hatnak önmagukban. A tájra gyakorolt jelenségek nem érnek
véget a területegységek határainál, hanem egy annál tágabb térben fejtik ki hatásaikat.
A tájterhelési súly értéke voltaképpen modellezi a hatásterületen belül végbemenő
negatív hatások nagyságrendjét. A tájterhelési súly értéke aszerint került megállapításra, hogy
az adott ipari objektumnak mekkora a feltételezett tájra gyakorolt hatása. Például a legkisebb
értéket az ipari raktárépületek kapták, mert a kutatásban résztvevő szakemberek megállapítása
szerint ezek a legkevésbé zavarók a táj működésére nézve. Ez az empirikus módszer nem tér ki
a hatótényezők részletes analitikai vizsgálatára, azonban a törvényi és szabályozási háttér
ismerete nélkül nem alkotható meg a rangsor. A tájterhelési súly értéke 0 és 1 közé eső törtszám,
amely növekvő sorrend alapján jellemzi az ipar tájra gyakorolt súlyát. A nullához közeli értékek
csekély, míg az egyhez közeli értékek nagyobb tájterhelést feltételeznek (lásd 2. táblázat).
3.3. Az ipari objektumok tájterhelésének feltételezett hatásterületi értékei
Az ipari objektumokhoz megállapított hatásterületek a jogszabályi környezet, szakmai
ajánlások és a kutatásban résztvevő szakértők értékelését tükrözik. Ebben az esetben a
szabályozási keretek, és a szakirodalmi források használata fokozottan érvényesült. Továbbá
meg kell jegyezni, hogy a hatásterület értékek kialakítása során olyan távolságok kerültek
meghatározásra, ahogy a negatív (tájat) rontó tényezők nagy valószínűséggel vannak jelen. A
sorend és a feltételezett terheltségi súlyok kialakításakor az alábbi hivatkozott szabályozók
kerület feldolgozásra:





314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről,
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Ipari objektum típusai

Tájterhelési súly

Feltételezett
hatásterület
50m
200m
1000m
800m

ipari kiszolgáló utak
0,1
vasúthálózat és csatlakozó területek
0,2
szélerőművek
0,3
raktárépületek, logisztika
0,4
műszaki létesítmények és egyéb ipari
0,5
500m
objektumok
iparszerű agrár létesítmények
0,6
900m
külszíni bányászati tájelemek
0,7
1500m
Termelő, gyártó ipari üzemek
0,8
2000m
ipari tározó, hulladéklerakó
0,9
2000m
veszélyes, vegyipari üzemek
1
2500m
2. táblázat: Ipari tájalkotó elemek csoportosítása és terheléseinek meghatározása az
ipari tájterheltség kiszámításához
3. 4. Az ipari tájterheltség mutatószámának meghatározása
Az ipari tájterheltséget egy olyan alapháló segítségével lehet modellezni, amelynek
oldalai 1 kilométer hosszúak, tehát 1 négyzetkilométeres négyzetekből (cellákból) áll. Az ipari
tájterheltség azelőre lehatárolt cellák szintjére kerül meghatározásra, az alábbi módon:az ipari
objektumok meghatározott súlyainak összeadása után alakulnak ki a cellák tájterheltségi érétkei
úgy, hogy minden egyes cella megkapja a rá eső ipari objektumok típusainak megfelelő
súlyokat (a hatásterületeket figyelembe véve). Egy cellába több ipari objektum súlya is
beleszámíthat, hisz a hatásterületek egymást fedhetik.
A fenti értékek számítása némi magyarázatot igényel. A cellák az összegzett tájterheltség
alapján sorba rendezhetővé válnak, a minimum érték nulla lesz, a maximum érték pedig felülről
nyitott skálán mozog. A cellákra ezekből az összegzett értékekből lehet számítani az átlagot,
ésa cellák értékeinek átlagtól való eltérését. Alapvetően három kategóriát kell kialakítani: átlag
környéki cellák, átlag alatti cellák, átlag feletti cellák.
Az átlag meghatározása alatt a számtani közép fogalma értendő. Az átlagtól való eltérés
fogalma jelen esetben az átlag és a cella adott értékeinek százalékban mért arányát jelenti.
Ezekből a számított értékekből kerülnek kialakításra az osztályok (3 osztály) származtatott
mutatószámai. Az átlag környéki értékek osztályának meghatározása 25-25% toleranciával
értendő (magyarul az átlagtól 25-25 százalékponttal térhetnek csak el ennek az osztálynak
értékei). Az átlag alatti illetve átlag feletti cellák értékei nagyobb mértékben térnek el az
átlagtól, mint 25%pont, természetesen ez két irányban értendő. A számítás menetét a következő
táblázat szemlélteti.
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Példa értékek a
tájterheltségre

Az érték hány%-a az átlagnak

Kategória

1

20

Átlag alatti

Az osztályok
származtatott
mutatószámai
10

2

40

Átlag alatti

10

3

60

Átlag alatti

10

4

80

20

5

100

6

120

Átlag környéki
Átlag
környéki
Átlag környéki

7

140

Átlag feletti

30

8

160

Átlag feletti

30

9

180

Átlag feletti

30

20
20

3. táblázat: A cellák osztályozása a tájterheltségük alapján az átlagtól való eltérésük szerint
Következő lépésként az ipari tájterheltséget (amellyel a cellák, mint alapvető tulajdonság
rendelkeznek) is a fenti hármas tagolás szerint osztályozni kell. Ebben az esetben „10” „20”
illetve „30” értékeket vettek fel a cellák az átlagtól való eltérésük alapján. Az átlag alatti
tájérzékenységgel rendelkező cellák kapják az „10” értéket, az átlag környéki cellák a „20”
értéket, az átlag felettiek pedig a „30” értéket.
3.5. A tájérzékenység mutatószámainak meghatározása
Az ipari tájterheltség meghatározása után következhet a vizsgált terület
tájérzékenységének modellezése (illetve vele párhuzamosan futó folyamatként).
Tájérzékenység alatt a következők értendők: a vizsgált területen található természetközeli
területek (felszínborítási kategória) és a kiemelten érzékeny felszín alatti vízvédelmi területek
(szabályozási kategória) együttes területe, vagyis uniója. Kiszámításra került, hogy a két terület
mennyiben fedi le az egyes cellák területét, százalékos arányban. Majd ez a százalékos érték
fogja adni a konfliktusok meghatározásának egyik komponensét.
Ezután következhet a tájérzékenységi területek százalékos értékeinek átalakítása 3
fokozatú skálára. A módszer nagyon hasonló az előző alfejezetben leírt tájterheltségi
osztályozáshoz, annyiban egyszerűbb, hogy ebben az esetben eleve százalékos formában
adottak a tájérzékenység értékei, ezért csak a 25-25 %-os átlag környéki, és az ettől eltérő két
osztályt kell kialakítani.
A százalékos értékek csoportosítása szerint minden egyes cella „1” „2” vagy „3”
mutatószámot vehet fel aszerint, hogy a vizsgált terület átlagától mennyiben tér el. Az átlag
alatti tájérzékenységgel rendelkező cellák kapják az „1” értéket, az átlag környéki cellák a „2”
értéket, az átlag felettiek pedig a „3” származtatott mutatószámot.
3.6. Az ipar okozta konfliktusterületek meghatározása:
A konfliktus területek meghatározása szintén az 1 km-es cellák szintjén értendő. A
konfliktus területeket meg lehet állapítani a hatást viselő közeg alapján például a természetileg
érzékeny (természetközeli) területekre, vagy akár a lakott területekre is. A módszer lényege,
hogy az ipari tájterheltséget szembe kell állítani a konfliktust elviselő tájhasználat súlyával.
A munka lehetséges lépéseit a következő ábra mutatja be.
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1.

ábra: Folyamatábra, az elvégzendő munkalépései

Az ipari tájterheltség és a természetközeli területek tájérzékenységének kombinálásával
állhatnak elő a lehetséges tájkonfliktus területek (cellák) a következő módon. A két fedvény(a
cellákra kapott „1-2-3”és „10-20-30” értékek) adatinak összegzése alapján alakult ki a
lehetséges tájhasználati konfliktusok mutatója. Az értékek az összes lehetséges variációt
figyelembe véve 9+1 db esetet vehetnek fel. Például egy átlag alatti tájérzékenységű, és átlag
feletti ipari terheltségű cella összegzésével a 31-es számot fogja felvenni. Az első számjegy
mindig az ipari terhelést fogja jelképezni, a második pedig a természeti érzékenységet. Az
összes lehetséges eset szerepel a következő fejezetben a várható eredmények tárgyalásakor.
Meg kell jegyezni, hogy ez a módszer nem folytonos adatokkal dolgozik, hanem
háromszor-hárommutatószámba sűríti össze a két különböző mutatót, így hozva létre összesen
9+1=10 kategóriát. Azonban a legfontosabb táji jellemvonásokat tükröznie kell a mutatónak,
amely a jövőben egy részletes mintaterület vizsgálatai alapján megállapítható lesz.
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A tájkonfliktus származtatott mutató értékei az alábbi lehetséges variációkat vehetik fel:
0: nincs jelen ipar a cellában,
11: alacsony ipari terheltség és alacsony természetközeli tájállapot,
12: alacsony ipari terheltség és átlagos természetközeli tájállapot,
13: alacsony ipari terheltség és magas természetközeli tájállapot,
21: áltagos ipari terheltség és alacsony természetközeli tájállapot,
22: átlagos ipari terheltség és átlagos természetközeli tájállapot,
23: áltagos ipari terheltség és magas természetközeli tájállapot,
31: magas ipari terheltség és alacsony természetközeli tájállapot,
32: magas ipari terheltség és átlagos természetközeli tájállapot,
33: magas ipari terheltség és magas természetközeli tájállapot.
A fenti felsorolásból a számok a meghatározott módszerek szerint kerülnek
megállapításra, és jelzik az ipar keltette tájkonfliktusok erősségét, a természetközeli területek
tájállapota függvényében. Elmondható, hogy amikor ipari tájkonfliktus meghatározása a cél,
akkor az utolsó három kategóriát érdemes figyelembe venni (ilyenkor a legmagasabb ugyanis
az ipar tájra gyakorolt hatása). Ahol nem volt jelen ipar a cellában, ott értelemszerűen nem
alakulhatott ki lehetséges tájkonfliktus, ezért került bevezetésre a „0” kategória.
A tájkonfliktusok azonosításához tehát kimondottan a „33” és „32” értékek figyelembe
vétele a fontos, de érdemes a „23” mutatószámmal is foglalkozni, amely mérsékeltebb
konfliktusokat feltételezhet. A korábbi vizsgálatok során (Tamás L. 2013,2014) már világosság
vált, hogy több olyan területen, ahol érzékeny természetközeli területek találhatók, (például
élővizek, árterek) jelentős ipari tájak épültek ki. Ezzel a jelenlegi tájkonfliktus módszerrel a
jövőben kimutathatók lesznek az olyan cellák, ahol nagy mértékben lép fel az ipar terhelő
hatása, és közben természetileg érzékeny területek találhatók a közelben.
A tájkonfliktusok természetesen nem csak a természetközeli területek kapcsán
határozhatók meg. Érdekes további lehetőségeket jelent például a vizsgálat más
tájhasználatokkal való kiegészülése. Az agrár területek és ipari területek kapcsolata is
eredményezhet konfliktus helyzetet (például a bányák közelében). Ennek fényében a lakott
területek vizsgálatba történő bevonásával már valóban egy komplex ipari tájkonfliktus térkép
állítható elő.
ÖSSZEGZÉS
Az ipar keltette tájhasználati konfliktusok vizsgálata, feltárása, és a gyakorlati élet
számára történő metodika kialakítása új fejezet a tájkutatásokban. A módszerek a környezeti
hatásvizsgálatokat készítők, vagy a jogi szabályozók számára is érdeklődésre tarthatnak
számot, ugyanis alkalmazásukkal sikerülhet az ipar hatásait aföldrajzi térben kezelhetővé,
modellezhetővé tenni. Célszerű lehet tehát a tájakat, mint önálló környezeti egység felfogni, és
a bennük végbemenő folyamatokat egymás kölcsönhatásai szerint vizsgálni. Az ipari
objektumokat ezentúl nem önállónak, egyedinek kellene tekinteni, hanem a táj kereteibe
megpróbálni beilleszteni és együtt vizsgálni az ott zajló folyamatokkal.
Elmondható, hogy a módszerek alapján reális igény mutatkozhat számos ipari térség
konfliktusainak részletes feltárására, majd kezelésére. Ezt a megfelelő, a táj egészété érintő, a
környezeti elemek és a tájban élő ember igényeihez is egyaránt igazodó tájmenedzsment
oldhatja meg. Elgondolkoztató, hogy a jövőben kerülni kellene az újabb ipari konfliktusterületek megjelenését, a leendő ipari objektumokat, építményeket a rekultiválandó területekre,
vagy a kevésbé érzékeny területek közelébe volna célszerű telepíteni.
Jelen tanulmány megpróbált rávilágítani az antropogén hatások egyik legmarkánsabb
megjelenésére a tájban, az ipari tájkonfliktusokra. A módszerek kidolgozása, kipróbálása egy
hazai mintaterületen a munkafolyamat következő lépése lesz. A fenti módszerek gyakorlatba
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való átültetése során nem csak a tájföldrajz, hanem a területfejlesztés, környezetvédelmi
szabályozás is hasznos szempontokkal bővülhet.
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Tátrai Patrik150
MAGYARORSZÁG ETNIKAI SZERKEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI AZ
EZREDFORDULÓT KÖVETŐEN

AZ ETNIKAI SZERKEZET ÁTALAKULÁSA A NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÜKRÉBEN
A rendszerváltozás időszakától kezdve a magyarországi kisebbségek számának korábban
tapasztalt csökkenése megállt, sőt e folyamat megfordult. A térségünk nemzetállamait jellemző
homogenizációs folyamatok helyett immár a lakosság etnikai diverzifikálódását rögzítették a
tízévente megtartott népszámlálások. A jelenség nem csak a változások iránya, hanem kiugró
mértéke miatt is vizsgálandó. Ráadásul fontos hangsúlyozni, hogy egy hosszabb távú
folyamatról beszélhetünk, hiszen a 2001-es után a 2011-es népszámlálás szerint is növekszik a
nem magyar kötődésű lakosság lélekszáma (1. ábra).
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1. ábra: A magyar és kisebbségi lakosság számának változása (1990=100%)
De mi is történt pontosan az elmúlt bő két évtizedben? A népszámlálások etnikai
vonatkozású adatait vizsgálva megállapítható, hogy a változások hátterében az egyik
legfontosabb tényező a cenzusok módszertani változása volt. Az 1990-es népszámlálás
alkalmával, a korábbi gyakorlathoz hasonlóan, az etnikai kötődést a nemzetiségre és az
anyanyelvre irányuló kérdéssel igyekeztek felmérni. A válaszadás kötelező volt, a kérdésekre
csak egy választ lehetett adni. Ezzel szemben a 2001-es népszámláláson a nemzetiségi és
anyanyelvi adatok mellett megjelent a családi, baráti közösségben használt nyelv, illetve a
kulturális kötődés kategóriája (egy pont alá összevonva). Ami viszont talán ennél is fontosabb,
hogy mind a négy kategória esetében három választ lehetett bejelölni, valamint lényeges újítás,
hogy az etnikai–felekezeti hovatartozást vizsgáló kérdésekre nem volt kötelező a válaszadás. A
2011-es népszámlálás a tíz évvel korábbi cenzushoz hasonló módszerrel készült, de attól több
ponton is eltért. A nemzetiséget hangsúlyosan, immár két külön kérdésben is kérdezték.
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Emellett kikerült a kulturális kötődés kategóriája a népszámlálásból, és a válaszlehetőségek
száma mindhárom kategóriában kettőre csökkent.151
E módszertani változások tehát jelentősen befolyásolták az etnikai szerkezet átalakulását.
Ha csak a többség és kisebbség számbeli viszonyát nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a korábbi,
etnikailag homogénnek tűnő népességet egyre inkább a sokszínűség jellemzi. Míg 1990-ben
Magyarország 10,4 millió főnyi lakosságán belül a kisebbségi kötődésűek összesített száma
csak 271 ezer fő (az össznépesség 2,6%-a) volt, addig 2001-re már 532 ezer (5,2%), a legutóbbi
népszámláláson pedig az összeírt 9,9 millió személy 7,7%-a, azaz 769 ezer fő. A csökkenő
létszámú összlakosság mellett a kisebbségek növekvő száma már önmagában is előrevetíti a
magát magyarnak valló népesség csökkenését. Ez így is történt, arányuk az 1990-es 97,8%-ról
2011-re 83,7%-ra esett vissza; azonban nem a kisebbségek gyarapodása miatt, hanem amiatt a
közel másfél millió lakos (14,7%) miatt, akik nem adtak választ az etnikai hovatartozást
tudakoló kérdésekre (1. táblázat).152 Látható, hogy e három kategória (kisebbségiek, magyarok,
nem válaszolók) részesedése együttesen 100%-nál többet ad ki; a többletet a kettős kötődésűek
okozzák.
1. táblázat: A kisebbségek és a nem válaszolók száma kategóriánként, 2001–2011
Kisebbségek összesített száma
Nem válaszolt
Kategória
változás
2001
2011
2001
2011
(2001=100%)
Nemzetiség
357.274 603.455 168,9
570.537 1.455.883
Anyanyelv
179.961 188.616 104,8
541.106 1.443.840
Családi,
baráti
közösségben
230.589 333.363 144,6
558.246 1.486.218
használt nyelv
Kulturális kötődés
360.871 ..
..
628.328 ..
Összesen
532.439 768.735 144,4
524.103 1.398.731
..= nincs adat. Forrás: KSH 2001. és 2011. évi népszámlálás alapján saját számítás

változás
(2001=100%)
255,2
266,8
266,2
..
266,9

A fent bemutatott adatok áttekintése után több kérdésre keressük a választ. Milyen
folyamatok alakítják Magyarország etnikai arculatát? Hogyan lehet értelmezni a változásokat,
milyen okok és tényezők állnak a kategóriánként és etnikumonként eltérő mértékű és irányú
folyamatok hátterében? Ennek megválaszolására számba vesszük a lehetséges tényezőket, majd
megvizsgáljuk alkalmazhatóságukat a jelenségek értelmezésére.
Az etnikai csoportok lélekszámváltozását három tényező határozza meg: a természetes
szaporodás (élveszületések és halálozások különbözete), a migráció (ki- és bevándorlás
különbözete), valamint az etnikai önbesorolásban bekövetkező változások, amelyeket
összefoglalóan nevezhetünk szubjektív tényezőknek is. A következőkben azt vizsgáljuk meg,
hogy ezen tényezőcsoportok milyen mértékben játszottak szerepet az etnikai szerkezet
átalakulásában.
TERMÉSZETES SZAPORODÁS
A 2011-es népszámlálás alapján a cigányságot leszámítva nincs alapvető különbség a
természetes szaporodás értékeiben a nemzetiségek és az összlakosság között (pl. a száz nőre
jutó élve született gyerekek számában), és a roma közösség kivételével mindegyik csoport
körében természetes fogyás figyelhető meg. Ezen túlmenően azonban jól látható, hogy a
legtöbb kisebbség – főként amelyek utánpótlásában kisebb szerepet játszik a bevándorlás –
A 2001-es és a 2011-es népszámlálás etnikai adatgyűjtésének részletesebb módszertani ismertetését ld. Kapitány
2013. 29–31.
152 Ha csak az érdemi válaszokat tekintjük, akkor a magyarok aránya 1990 és 2011 között gyakorlatilag stagnált.
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mind az országos átlagnál, mind a magyar lakosságnál öregebb korszerkezetű, magasabb
átlagéletkorral (2. táblázat). A cigányságot ugyanakkor rendkívül fiatalos korösszetétel, és az
össznépességnél 15 évvel alacsonyabb átlagéletkor jellemzi.
2. táblázat: Egyes hazai nemzetiségek öregedési indexe, átlagos életkora, illetve a száz nőre
jutó élve született gyerekek száma 1990 és 2011 között
Száz nőre jutó
Öregedési index
Átlagos életkor élve született
gyermek
Etnikai
csoport
Nemzetiséghez Nemzetiséghez
Anyanyelv
Nemzetiség
tartozó
tartozó
1990
2001
2011
1990 2001 2011
2011
2001 2011
Magyar
91
127
171
94
132 175
41,5
..
150
Cigány
14
21
27
11
12
14
26,3
239
233
Horvát
375
458
604
297 298 365
47,3
154
154
Német
598
964
628
230 310 245
44,1
147
138
Román
235
271
233
156 209 173
41,3
142
139
Szerb
435
243
290
370 214 186
41,2
123
121
Szlovák
891
724
737
514 403 447
49,9
161
165
Szlovén
399
445
969
281 336 510
49,5
171
177
Nem
válaszolt
..
54
106
..
52
107
37,8
..
132
Népesség
92
123
161
92
123 161
41,5
..
147
..= nincs adat. Forrás: KSH 1990., 2001. és 2011. évi népszámlálás alapján saját számítás
Bár a száz főre jutó élve született gyerekek számában nem számottevő az eltérés az egyes
etnikai csoportok között, az öregedési index alapján a kisebbségek mégis jelentősen
kedvezőtlenebb korösszetételűek a többségnél – azaz a magyar és a kisebbségi anyáktól
született gyerekek száma hasonló, azonban mégis kevesebb a kisebbségi kötődésű gyerek. Ez a
biológiai és az etnikai reprodukció eltéréséből fakad, tehát az asszimiláció egyik jeleként
értelmezhető (Szilágyi 2004. 178–179).
Mindezek alapján megállapítható, hogy a kisebbségek számának növekedésében csak a
cigányok esetében játszhatott közre a pozitív természetes szaporodás, de – mint később látni
fogjuk – az ő lélekszám-növekedésük sem kizárólagosan erre a tényezőre vezethető vissza.
MIGRÁCIÓ
A 2001 és 2011 közötti időszakban a migrációs folyamatok jelentős mértékben
változtattak az ország etnikai összetételén. A folyamat nagyságáról megbízható statisztikák
nem, mindössze közelítő becslések, illetve közvetett adatok állnak rendelkezésre.
A vizsgált időszakban a legálisan Magyarországon tartózkodó külföldiek 45–80%-a a
szomszédos államokból érkezett (többségük román állampolgár volt), akik nagyrészt – a 2001es népszámlálás szerint 81%-ban – magyar anyanyelvűek voltak (Gödri 2010). Ugyanakkor a
szomszédos országokból nem csak a magyar lakosság vándorolt Magyarországra. A 2011-es
népszámlálás szerint – a hazai nevesített kisebbségek közül – elsősorban a román, a szlovák, a
szerb és a német lakosság beköltözése öltött egyre jelentősebb mértéket (3. táblázat). Azonban
a KSH által rendelkezésünkre bocsátott 10%-os reprezentatív mintából az is kiderül, hogy a
külföldi születésű, nemzetiség, anyanyelv vagy a családban beszélt nyelv legalább egyike
szerinti románok 86%-a, szlovákok 69%-a, szerbek 77%-a, illetve németek 48%-a magyar
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nemzetiségűnek is vallotta magát153 (közülük a románok és a szerbek túlnyomó többsége első
nemzetiségként jelölte a magyart).154 Ez tehát azt jelenti, hogy e népesség nagy része magyar
kötődésű is, ami több értelmezési lehetőséget is magában hordoz. Egyrészt feltételezhetjük,
hogy a külföldről bevándoroltak már valamilyen szinten asszimilálódtak (akár csak a
népszámlálási deklaráció szintjén). Másrészt elképzelhető, hogy határon túli magyarok
deklaráltak valamely kategóriában a származási ország szerinti identitást. Mindenesetre a
jelenség rávilágít arra, hogy az egyes etnikai csoportok határai egyre inkább elmosódnak.
A bevándorlás tehát jelentősen közrejátszott egyes kisebbségek lélekszámának
gyarapodásában (pl. románok, szerbek, németek esetében), illetve szinten tartásában (pl.
szlovákok, ukránok). Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a települési koncentrációval nem
jellemezhető kisebbségek esetében (bolgárok, görögök, lengyelek, örmények, ukránok) a
külföldön születettek aránya tradicionálisan magasabb, mint a többi nemzetiségnél, amely egy
jelentős részük viszonylag új keletű bevándorlására utal (vö. Tóth és Vékás 2013).
Természetesen a nem hazai (nem nevesített) nemzetiségek esetében egyértelműen a
bevándorlás gyarapodásuk elsődleges forrása.
3. táblázat: A külföldön születettek száma, aránya és változása egyes hazai nemzetiségeknél
Nemzetiséghez
Külföldön
Külföldön született
Változás
tartozó
született, %
Név
2001=100%
2001
2011
2001
2011
2001
2011
Cigány
205 720 315 583 932
1 490
0,5
0,5
159,9
Horvát
25 730
26 774
2 050
2 018
8,0
7,5
98,4
Német
120 344 185 696 9 756
17 500
8,1
9,4
179,4
Román
14 781
35 641
7 286
26 821
49,3
75,3
368,1
Szerb
7 350
10 038
2 808
5 087
38,2
50,7
181,2
Szlovák
39 266
35 208
2 360
5 315
6,0
15,1
225,2
Szlovén
4 832
2 820
307
194
6,4
6,9
63,2
Ukrán
7 393
7 396
3 668
6 021
49,6
81,4
164,1
Forrás: Tóth és Vékás 2013. 1262.
A migrációnak nemcsak a lakosság etnikai összetételére, hanem az etnikai térszerkezetére
nézve is fontos következményei vannak. Kincses és Tóth a 2001 és 2008 között Magyarországra
költözők lakóhely-választási preferenciáit vizsgálva három térség népszerűségét állapítják meg:
elsősorban a központi régióét, amely gazdaságilag vonzza a külföldi állampolgárokat; a
határmenti térségeket, amelyeknek jelentős előnye földrajzi közelsége a kibocsátó területekhez,
illetve – az előzőek jelentőségétől elmaradva – a Balaton környéki területekét, amely elsősorban
a hazánkba települő nyugat-európai nyugdíjasoknak jelent új otthont (Kincses és Tóth 2010).
A fenti migrációs folyamatok, illetve a rendszerváltás óta végbemenő belső migráció
eredményeképp napjainkban a szlovénok kivételével az összes hazai kisebbség legnagyobb
közössége a fővárosban található. Különösen feltűnő az új bevándorló csoportok Budapestre
koncentrálódása. 155 A fővároson kívül egyre nagyobb számban élnek kisebbségi kötődésű
lakosok Pest megyében, illetve az ukrán, román, szerb kötődésű lakosság esetében az
anyaországuk határvidéke és a főváros közti közlekedési folyosók mentén (pl. M3-as, 4-es, M5ös autópályák és főutak mentén). Elsősorban a belső gazdasági migrációs folyamatoknak
köszönhető, hogy a legtöbb kisebbség esetében jelentősen nőtt a nagyobb településeken,

Ezzel szemben a fenti csoportok közül az adott kisebbségi nemzetiséghez tartozást (a fenti sorrend szerint) 72%,
77%, 57% és 70% jelölte.
154 Hasonló adatok figyelhetők meg a külföldi állampolgársággal is rendelkező kisebbségi kötődésűek esetében.
155 Az arab nemzetiségűek 52%-a, a kínaiak 76%-a, az oroszok 51%-a, a vietnámiak 83%-a él a fővárosban.
153
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városokban lakók aránya.156 Ugyanakkor a nagyobb lélekszámú hazai nemzetiségek területi
eloszlása viszonylag keveset változott: a legdrasztikusabb változás a román nemzetiségűeknél
következett be, akik 1990-ben még ⅔ részben a román határ mentén laktak, míg napjainkban
már csak ⅓-uk él e térségben (és 40%-uk a központi régióban). Összességében, a cigányságot
leszámítva, mindegyik hazai nemzetiségről az mondható el, hogy a rendszerváltás óta területi
és települési koncentrációjuk is csökkent (4. táblázat), és egyre nagyobb számban élnek a
hagyományos településterületükön kívül – elsősorban Budapesten és Pest megyében. Ezzel
szemben a roma lakosság körében ellentétes folyamatok figyelhetők meg. Mint a rendszerváltás
vesztesei, a növekvő munkanélküliség elől egyre többen vándoroltak vissza az elnéptelenedő,
periférikus falvakba, amely etnikai cseréhez, esetenként falusi gettósodáshoz, falusi
underclassosodáshoz vezetett (Ladányi és Virág 2009; Pásztor és Pénzes 2012). Ezáltal
elsősorban Északkelet-Magyarországon és Dél-Dunántúlon fokozódott a települési
koncentrációjuk.
4. táblázat: Egyes hazai nemzetiségek megoszlása aránykategóriák és nemzetiség szerint 1990ben és 2011-ben (%)
horvát
német
román
szerb
szlovák
Településen cigány
belüli arányuk
199 201
1990 2011 1990 2011 1990 2011 1990 2011
1990 2011
(%)
0
1
0–1
25,5 5,0
20,0 28,4 35,3 14,7 49,8 75,0 51,9 84,6 40,3 31,5
1–5
33,0 32,2 5,9 24,7 19,4 39,2 8,5 11,3 21,0 12,6 14,6 18,2
5–20
31,4 40,3 11,0 13,2 27,3 22,4 9,1 3,2 21,3 0,5 14,8 28,9
20–50
9,4
19,0 21,6 16,8 15,8 21,9 15,2 4,6 0
0
30,3 20,4
50–
0,7
3,5
41,4 16,9 2,1 1,8
17,4 5,8 5,8 2,3 0
1,1
112.96 308.95 13.64 23.56 30.62 131.95 10.60 26.34 2.91 7.21 10.29 29.64
összesen (fő) 7
7
9
1
3
1
3
5
1
0
7
7
A fenti vándorlási jellemzőkön kívül az elmúlt évtizedben a migrációnak egy új, speciális
formája is megfigyelhető, nevezetesen a határon átnyúló szuburbanizáció, amelyet a határ egyre
könnyebb átjárhatósága és természetesen a határ két oldalán megfigyelhető eltérő árszínvonal
(pl. ingatlanárak) generáltak (Hardi 2011).

A legfeltűnőbb változás a horvát, a román és a szerb nemzetiségű lakosságnál figyelhető meg. 1990 és 2011 között
a 10 ezer főnél népesebb településen élők aránya a horvátoknál 18-ról 38%-ra, a románoknál 39-ről 56%-ra, a
szerbeknél 44-ről 69%-ra emelkedett.
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2. ábra: A szlovák nemzetiségűek arányának változása 2001 és 2011 között
A határon átnyúló szuburbanizáció keretében eddig vélhetően 10 ezer főnél kevesebben
költöztek Magyarországra. A leglátványosabb, leginkább kutatott pozsonyi agglomeráció
esetében a becslések 2–5 ezer fő között mozognak (Hardi 2011; Jagodič 2010). Az átköltözők
etnikai összetételéről nincsenek pontos információk, de vélhetőleg – a kisebb kulturális
távolság, és a nyelvi akadályok hiánya miatt – a kibocsátó város etnikai összetételéhez képest
felülreprezentáltak lehetnek a magyarok (Lampl 2010). A szlovák határszakaszon Pozsony
mellett Kassa formálódó szuburbán zónája figyelhető még meg; itt főként Hidasnémetire és
Tornyosnémetire költöznek szlovák lakosok, de ennek jelentősége egyelőre jóval kisebb (2.
ábra).
A román határszakaszon a legjelentősebb agglomerációs térségnek Biharkeresztes és
környéke számít. Itt az áttelepülő lakosság nagyobb része magyar (Lovas Kiss 2011), de több
mint tíz településen mutatható ki jelentős, újonnan beköltözött, magát románnak (is) valló
lakosság (vö. Nagy 2013. 46–47) (3. ábra). Az összképet némileg árnyalja, hogy a területen
több autochton román közösség is található (pl. Bedő, Körösszakál, Körösszegapáti). Bár
feltételezhetnénk, hogy – a kulturális hasonlóság és a már meglevő román nyelvű intézmények
okán – ezen románlakta településekre érkezik az átköltöző román nemzetiségűek jelentős része,
mégis a 2001–2011 közötti időszakban e falvakban a román lakosság száma mintegy száz fővel
csökkent, míg a környező településeken mintegy négyszáz fővel nőtt. Ezen a területen tehát
egyszerre zajlik egy román beköltözés, illetve őshonos közösségeik asszimilációja. A román
határszakaszon a legjelentősebb nagyváradi szuburbán zóna 157 mellett Aradról és
Szatmárnémetiből is költöznek lakosok Magyarországra. Előbbi esetben – Biharkeresztes
környékéhez hasonlóan – szintén mutatnak átfedést a migráció által leginkább érintett
települések (Battonya, Dombegyháza, Lőkösháza és Nagylak) és az őshonos román
településterület. E térségben is elmondható, hogy a román lakosság száma nő, leszámítva az
őshonos románlakta településeket. A Szatmárnémetiből átköltöző lakosság Csengersima
Nagyvárad vonzáskörzetében az átköltözők számszerűsítése nehéz feladat, főként azért, mert az
ingatlanvásárlások célja az esetek jelentős részében a hosszútávú befektetés, így sok megvásárolt házban nem élnek
állandó jelleggel (Nagy 2013. 47).
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környékén mintegy tíz településen jelent meg igen alacsony koncentrációban. Az áttelepült
román nemzetiségűek száma a népszámlálás szerint nem éri el a kétszáz főt.

3. ábra: A román nemzetiségűek arányának változása 2001 és 2011 között
Összességében azt láthatjuk, hogy a bevándorlásnak jut a döntő szerep néhány hazai (pl.
román, ukrán, szlovák) és az összes, a nemzetiségi törvényben nem nevesített kisebbség
létszámgyarapodásában. Jól látszik az is, hogy az egyes kisebbségeket nem szabad egységesen
kezelni: a román és a szlovák nemzetiségűek vizsgálata megmutatta, hogy körükben egyszerre
fontos a bevándorlás létszámnövelő, és az asszimiláció létszámcsökkentő hatása. Ezek alapján
azt állítjuk, hogy – hasonlóan pl. a burgenlandi magyarokhoz – a hazai kisebbségek nem
egységesek, szét kell őket választani a tradicionális településterületükön élő, jobban asszimilált,
magát nagyrészt magyar nemzetiségűnek is valló hazai nemzetiségekre, illetve az újonnan
bevándorolt, területileg is elkülönülő, kevésbé asszimiláltakra.
A SZUBJEKTÍV TÉNYEZŐK
Ha demográfiai szempontból vizsgáljuk egy adott etnikai csoport létszámváltozását,
akkor az objektív tényezők (természetes szaporodás, migráció) mellett a szubjektív tényezőket,
azaz az etnikai (ön)bevallás változásait és az etnikai reprodukció csökkenését (részletesen ld.
Szilágyi 2004. 177–179) is figyelembe kell vennünk. Magyarország és a szomszédos országok
etnikai folyamatait vizsgálva eme szubjektív tényezőket általában az asszimilációs diskurzus
keretein belül szokták vizsgálni. A hazai kisebbségek elmúlt évtizedbeli létszámváltozását Tóth
Ágnes és Vékás János is az asszimiláció/disszimiláció dichotómia felől közelíti, a kisebbségek
lélekszám-gyarapodását elsősorban a disszimilációnak tulajdonítva (Tóth és Vékás 2013). A
következőkben amellett fogok érvelni, hogy Magyarország esetében a kisebbségek
létszámnövekedésének értelmezéséhez más megközelítések hasznosabbak lehetnek, illetve
hogy az asszimilációs megközelítés is helytálló – csak nem a kisebbségek számának
növekedése kapcsán.
Ha a magyarországi népszámlálásokból nyerhető etnikai információkat elemezzük, akkor
mindenképpen arra juthatunk, hogy a módszertani változások következtében teret nyert a
kettős/többes kötődések bevallása is, sőt eme identitáskonstrukció leírására a Homi Bhabha
545

(1994) munkásságával összefüggő hibriditás fogalma is alkalmazható. A magyarországi
kisebbségeket tehát a kettős/többes kötődések (ld. pl. Bindorffer 2001; Szarka 2003, Kozma
2007; Homišinová 2008) és a hibrid identitások (pl. Kovács 2002) jellemzik, amelyek 2001 óta
a statisztikákban is megragadhatók. A szakirodalom által már korábban is hangsúlyozott
jelenség mértéke 2001 és 2011 között jelentősen nőtt: míg 2001-ben a nem magyar
nemzetiségűek 36%-a, addig 2011-ben már 72%-a jelölt meg egynél több nemzetiséget.158 A
kisebbségeknek tehát közel ¾-e egyszerre két nemzetiséghez tartózónak vallja magát, ahol a
kisebbségi identitáshoz túlnyomórészt magyar identitás párosul (Tóth és Vékás 2005. 137–
138).
Ugyanakkor a kettős kötődések és a hibriditás teóriája önmagában nem magyarázzák
meg, hogy miért nőtt ilyen kiugró mértékben a kisebbségek száma az ezredforduló után. Éppen
ezért érdemesnek tűnik bevonni a kutatásba a Herbert Gans (1979) által bevezetett szimbolikus
etnicitás fogalmát. A szimbolikus etnicitás olyan „azonosulásként határozható meg, amely
nincs beágyazva valamely partikuláris etnikummal összekapcsolható életmódba vagy
intézményrendszerbe […], hanem olyan alkalmi és opcionálisan felvállalható gesztusokon és
gyakorlatokon keresztül nyilvánul meg, amelyek a származási közösség tradícióihoz való
kapcsolódás szimbolikus kifejezéseiként értelmezendőek.” (Horváth 2006. 47). A szimbolikus
etnicitás esetében tehát nem szükségszerű az etnikai kultúra és a nyelv gyakorlása, ismerete,
valamint a kisebbségi intézmények használata. Ennek megfelelően a szimbolikus etnicitás nem
jelent etnikai újjáéledést (ethnic revival) (Gans 1979. 1).
Megítélésünk szerint a kisebbségek népszámlálásokon rögzített számbeli gyarapodásának
rendszerváltás óta megfigyelhető trendje – a módszertani változások és a bevándorlás mellett –
leginkább a szimbolikus etnikai önidentifikációknak köszönhető (a cigány lakosságot
leszámítva). Ennek három főbb bizonyítékát látjuk. Egyrészt a terepi kutatások szinte
mindegyik hazai nemzetiség esetében meglevő és folytatódó asszimilációs folyamatokról
tudósítanak (pl. Bindorffer 2001; Kozma 2007; Homišinová 2008), ennek ellenére a
népszámlálások szerint a kisebbségek száma nő. Másrészt a szimbolikus etnicitás elméletével
teljes mértékben egybevág a nemzetiségi és az anyanyelvi adatok egymástól való egyre
jelentősebb mértékű elszakadása, tehát az adott nemzetiséghez tartozásnak egyáltalán nem
feltétele a nyelvi kompetencia. A nem magyar népesség esetében 100 nemzetiség szerinti
csoporttagra egyre kevesebb anyanyelvi csoporttag jut (1980: 184 fő, 1990: 69 fő, 2001: 50 fő,
2011: 31 fő), tehát az adott kisebbséghez való kötődés egyre inkább az anyanyelvnél
szubjektívebb nemzetiségi kategórián keresztül fejeződik ki (Szarka 2003).
A harmadik lényeges tényező az adott kisebbséghez tartozók számának népszámlálásról
népszámlálásra való hektikus változása, ami szintén a szimbolikus etnikai kötődések létét
támasztja alá. E változás megfigyelhető az adott csoporthoz tartozók korcsoportjainak
vizsgálatakor, továbbá a települési szintet tanulmányozva is. Egyes településeken többszörösére
nőttek, vagy akár a semmiből tűntek elő kisebbségi közösségek, hogy aztán később esetleg
létszámuk drasztikusan csökkenjen.159 Az ezredfordulót követően a legnagyobb tömegben a
városi környezetben volt jellemző az etnikai gyökerek „újrafelfedezése”, amely jelentős
változást jelent a korábbiakhoz képest, amikor a városba költözők gyakorlatilag egy generáció
alatt teljesen asszimilálódtak (Kozma 2007. 263).
A cigányság számának ingadozása a többi kisebbséggel ellentétben viszont nem a
szimbolikus etnicitás keretében vizsgálandó. Ennek okait inkább a cigány identitáskonstrukciók
változatosságában, illetve a cigány kategória stigmatizáltságában kell keresnünk.
2011-ben 436 ezer fő, az etnikai hovatartozásukról érdemben nyilatkozók 5,1%-a sorolta magát két
nemzetiséghez.
159 Pl. a szlovák nemzetiségűek Alsópetényen (1990: 0; 2001: 0; 2011: 113 fő) vagy Pilisszentkereszten (996; 1185;
462), a németek Ikladon (12; 140; 774) vagy Zebegényben (1; 121; 65), a horvátok Ercsin (1; 1; 110) vagy
Fertőhomokon (0; 136; 93).
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Azonban mind a statisztikák, mind a terepi kutatások amellett szólnak, hogy a fenti két
megközelítés mellett az asszimiláció is fontos hatótényező napjainkban – csak éppen a többségi
társadalom irányába mutató folyamatként. A nyelvi adatok jól mutatják, hogy a kisebbségek
nyelvi asszimilációja töretlen, a nyelvhasználók elöregednek, míg a nemzetiségi adatok azt
tükrözik, hogy az etnikai asszimiláció is létező jelenség, főként a hazai nemzetiségek őshonos
településterületén (vö. 2. és 3. ábra). Mindemellett érdemes figyelembe venni, hogy az elmúlt
évtizedek jelentős mértékű bevándorlása ellenére 2001 és 2011 között a nemzetiségükről
nyilatkozók körében enyhén nőtt a magyarok aránya (97,8%→98%) (Kapitány 2013. 33).
Szintén a szubjektív tényezők között érdemes említeni az etnikai–nyelvi
hovatartozásukról nem nyilatkozókat. E csoport létszámának dinamikus növekedése (ld. 1.
táblázat) jól illeszkedik a régiós folyamatokba, hiszen pl. Csehországban már a lakosság
negyede, Szlovákiában 7%-a nem válaszolt a vonatkozó kérdésekre. A nem válaszolók
számának növekedését több tanulmány próbálta megmagyarázni (pl. Kocsis 2003; Kapitány
2013), és több lehetséges okot is felvázoltak. Ezek közül megítélésünk szerint a népszámlálással
és általában az adatszolgáltatással szembeni széleskörű bizalmatlanság lehet a legfontosabb
kiváltója a válaszmegtagadásnak.
A népszámlálás etnikai–nyelvi kérdéseire nem válaszolók egy rendkívül heterogén
csoport. Földrajzi eloszlásuk meglehetősen egyenletes, és – a 2001-es népszámlálással szemben
– a 2011-es népszámláláson már nem mutatható ki az, hogy egyes nemzetiségi településeken
kiugró lenne a nem válaszolók aránya. Összességében két tényező: a településméret és a kor
tagolják leginkább e csoportot (azaz legkevésbé a városi fiatalok, míg leginkább az
aprófalvakban élő idősek válaszoltak), de a különbségek nem kiugróak.
ÖSSZEGZÉS
A legutóbbi két népszámlálás közti időszak etnikai folyamatainak értelmezése összetett
feladat. Ha magukat az etnikai folyamatokat vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy a korábbi, tehát a
2001-es népszámlálás alapján kimutatott tendenciák (Szarka 2003. 414–416.) jelentős részben
folytatódtak. A korábbiakhoz képest viszont felértékelődött a (nemzetközi) migráció szerepe,
amelynek egy új formája a határon átnyúló szuburbanizáció.
A 2011-es népszámlálás alkalmával nem várt eredmény volt a kisebbségek számának
további növekedése, amelyet sem a demográfiai adatok, sem a módszertani változások nem
indokoltak. Ezt az ellentmondást a szimbolikus etnicitás teóriája képes feloldani, azaz
megítélésünk szerint a kisebbségi kötődésűek egy jelentős része nyelvileg,
kultúrafogyasztásában, intézményhasználatban nem, csak szubjektív deklaráció révén
kapcsolódik az adott etnikai csoporthoz. A legtöbb statisztikai mutató (pl. az adatok hektikus
változása, anyanyelvi és nemzetiségi bevallások eltávolodása) alátámasztja eme
feltételezésünket. Véleményünk szerint napjainkban a kisebbségi kötődésűek számát pozitívan
befolyásolja a szimbolikus etnicitás és a kettős kötődések/hibriditás kifejeződése, míg a
továbbra is meglevő asszimilációs folyamatok, illetve az elöregedés csökkentik lélekszámukat.
A cigányság esetében fontos kiemelni a pozitív természetes szaporodásukat, illetve azt, hogy a
korábbiaknál többen vállaltak fel valamilyen cigánysághoz köthető identitást. A fenti tényezők
egyenlege 2011-ben azt eredményezte, hogy a kisebbségi kötődésűek száma jelentősen nőtt a
korábbiakhoz képest.
Ugyanakkor a migrációs folyamatok vizsgálata rámutatott arra, hogy egyes etnikai
csoportokon belül jelentős különbségek figyelhetők meg, amik leginkább a tradicionális
településterületükön élő, jobban asszimilált közösségeik, illetve az újabban bevándorolt
csoportjaik között figyelhető meg. E különbségek a nyelvi–etnikai és demográfiai adatokban is
leképződnek. Hasonló, etnikai csoportokon belüli törésvonalak természetesen nem csak az
őshonos–bevándorló dichotómia mentén húzódnak, ahogy azt például Durst Judit (2010) roma
termékenységre vonatkozó kutatásai is kimutatták. Ha ezeket a különbségeket figyelembe
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vesszük, akkor egyértelműnek tűnik, hogy az etnikai csoportok nem homogén, egységes
csoportok, sőt, a kettős identitás deklarációja feszegeti, elmossa a hagyományos
csoporthatárokat. Jelen tanulmánynak az tehát az egyik legfontosabb konklúziója, hogy a
statisztikai adatok alapján is kimutatható, hogy az etnikai klasszifikáció által egy csoportba
soroltak igen heterogén jellemzőkkel bírnak, ennek megfelelően az etnikai csoportokat nem
szabad úgy kezelni, „mintha ezek belülről homogén, kifelé lehatárolt csoportok, sőt közös céllal
rendelkező, egységesen fellépő társadalmi szereplők lennének” (Brubaker 2001. 60). A
fentieket megfontolva tehát érdemes újragondolni az egyes etnikai csoportok és a hozzájuk
rendelt statisztikai kategóriák viszonyát.
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Telbisz Tamás160 – Imecs Zoltán161 – Mari László1 – Bottlik Zsolt162
DOMBORZAT, GEOLÓGIA, VÍZRAJZ, FELSZÍNBORÍTOTTSÁG ÉS EGYES
TÁRSADALMI JELLEMZŐK KAPCSOLATÁNAK TÉRINFORMATIKAISTATISZTIKAI ELEMZÉSE AZ ERDÉLYI-SZIGETHEGYSÉG PÉLDÁJÁN163
BEVEZETÉS
„A geográfia akkor marad hű legjobb hagyományaihoz, ha a térbeli jelenségek integrált
elemzésére … helyezi a hangsúlyt.” (Probáld 1999). Ennek az integrált elemzésnek része a
természet és társadalom kapcsolatának vizsgálata, amit eszmetörténeti szemszögből egy másik
publikációban fejtünk ki részletesebben ebben a kötetben (Kőszegi et al. 2014). Saját
munkánkat a Vidal de la Blache-ig visszavezethető posszibilista álláspont folytatásának
tekintjük. Ugyanakkor módszertanilag kínál számos új lehetőséget az integrált elemzéshez a
geoinformatika (pl. Cohen és Small, 1998; Small és Cohen, 2004 „hipszografikus
demográfiája”; Meybeck et al. 2001; Song et al. 2007 munkái stb.). Számunkra különösen
érdekes a karsztvidékek helyzete, mivel a mészkő és más karsztosodásra alkalmas kőzetek
elterjedése meghatározó a domborzat és a hidrológiai rendszer szempontjából, így ennek hatása
számos esetben jól tükröződik társadalmi mutatókban is, amit már több korábbi tanulmány is
vizsgált (pl. Urushibara-Yoshino 1995; Móga 1998; Pejnović és Husanović 2008; Lovász és
Gyenizse 2012; Telbisz et al. 2013, 2014).
Jelen tanulmányban célunk, hogy térinformatikai-statisztikai módszerekkel kimutassuk, hogy
mennyire szoros (vagy laza) egyes természetföldrajzi és társadalmi tényezők kapcsolata az
Erdélyi-szigethegység területén, kiemelten vizsgálva a karsztos területeket. Az Erdélyiszigethegység mind természeti, mind társadalomi szempontból nagyon változatos terület, éppen
ezért a hegység egyes részeire illetve egészére vonatkozóan is nagy figyelmet kapott az ember
és környezet kapcsolat vizsgálata a közelmúlt földrajzi kutatásaiban (pl. Abrudan és Turnock
1999; Surd és Turnock 2000; Buza et al. 2001; Boţan 2010; Tătar 2013), továbbá Cocean
(2001) külön felhívta a figyelmet a karsztok jelentőségére is.
A fenti kérdéseket ebben a cikkben a jelen állapot alapján kívánjuk vizsgálni, de ez nem jelenti
azt, hogy a vizsgált kapcsolatok időben ne változhatnának, és a történeti földrajzi
megközelítésnek természetesen fontos szerepe lehet a természet-ember kapcsolat
értékelésében, erre azonban itt nem áll módunkban kitérni.
ADAT ÉS MÓDSZER
A természeti tényezők közül az alábbiakat vettük számításba:
 Domborzat (SRTM adatbázis alapján, 1. ábra). Ennek a terepi felbontása kb. 90 m, ami a jelen
vizsgálatok léptékének megfelelő, bár számolni kell azzal, hogy a meredekebb lejtőszögek
értéke kisebb, mint a valóságban (Kienzle 2004). A magassági értékekből szokásos
térinformatikai eljárásokkal meghatároztuk a lejtőszög-értékeket illetve az 5 km sugarú
környezet legalacsonyabb pontjához viszonyított relatív magasságot.
 Geológiai adottságok (1:200 000 méretarányú román geológiai térképek alapján; 2. ábra). A
digitalizálás után kategóriákba soroltuk a litológiai egységeket. Kétféle kategorizálást
alkalmaztunk:
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160

550

o Kor és fő típus alapján az alábbi kategóriákba soroltuk a kőzeteket: negyedidőszaki üledékes;
tercier üledékes, középidei üledékes, óidei üledékes, mélységi magmás, vulkáni, metamorf.
o Karsztosodás alapján pedig 3 csoportot állítottunk fel: karsztos; részben karsztos; nem karsztos
formációk

1. ábra: Az Erdélyi-szigethegység domborzata és települései


Vízrajz: alapként a topográfiai térképek alapján digitalizált vízfolyásokat vettük, melyekből
kiemeltük a helyi viszonylatban jelentősebbeket. Ez azokat a vízfolyásokat jelenti, melyek
szélesebb völggyel rendelkeznek, és így többnyire ezekben fut az út- és vasúthálózat is (a
felsőbb részeket leszámítva). Ezután térinformatikai módszerekkel meghatároztuk minden
pixelre a jelentősebb vízfolyásoktól mért távolságot (továbbiakban: vízfolyás-távolság).
A felszínborítottság valójában csak félig tekinthető természeti tényezőnek, mivel ennek
alakulását a társadalom működése is erősen befolyásolja, így ezt külön tényező csoportnak
tekintjük. Alapadatként a Corine Land Cover (CLC) 2006-os adatbázist használtuk, mely az
európai országokra egy egységes felszínborítási adatbázis (Büttner 2010). Ennek kategóriarendszerét szintén egyszerűsítettük a jobb áttekinthetőség érdekében, a területen nem szereplő
kategóriák elhagyásával illetve egyes kategóriák összevonásával. Az alábbi osztályozást
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használtuk: szántók, mesterséges területek, csupasz területek, komplex mezőgazdaságú
területek, füves-bokros területek, bányaterületek, legelők, víz (3. ábra).

2. ábra: Az Erdélyi-szigethegység egyszerűsített geológiai térképe
A társadalmi adatok a Román Nemzeti Statisztikai Hivataltól származnak. Romániában az
adminisztratív beosztás az alábbi hierarchikus szintekre tagolódik: falu, járás (a vizsgált
területen ez átlagosan 7-8 faluból álló egység), város, nagyváros, megye, makrorégió. A
legalapvetőbb adatok elérhetők település (falu, város) szinten is, de más adatok csak járások
szintjén, így az elemzéseink egy része települési, más része járási adatokra épül. A vizsgált
területet úgy határoltuk le, hogy a peremén elhelyezkedő Kolozsvár (325 000 fő) már ne legyen
benne, mert ennek adatai szélsőségesen torzították volna a vizsgálatokat.
Az egyes tényezők térbeli elhelyezkedését térképi ábrázolásokkal, Kernel típusú
sűrűségszámítással és statisztikai kimutatás táblázatokkal vizsgáltuk.
A tényezők kapcsolatának erősségét lineáris és nemlineáris regressziószámítással határoztuk
meg. Ezt egyrészt járás szinten alkalmaztuk. Másrészt a raszteres természetföldrajzi adatok
(magasság, relatív magasság, lejtőszög, vízfolyás-távolság) alapján osztályozást hajtottunk
végre, és az osztályok jellemző értékeinek (darabszám, sűrűség, összeg, medián) trendszerű
változásait vizsgáltuk.
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Itt jegyezzük meg, hogy a statisztikai kapcsolatokat nem tekintjük feltétlenül oksági, főleg nem
közvetlen oksági kapcsolatnak, csak akkor, ha arra értelmes magyarázat kínálkozik.

3. ábra: Az Erdélyi-szigethegység felszínborítása (CLC2006 alapján)
EREDMÉNYEK
A terület általános jellemzői
A teljes vizsgált terület 16 730 km2 területű, melyen 1381 település található (181 járás) és
780 000 fő él itt, így átlagos népsűrűsége 46,6 fő/km2. Magassági tartománya 105 m és 1849 m
(t.sz.f.) közé esik, ebből a legkiterjedtebb tartomány a 350-400 m közötti zóna, ettől fölfelé
szintenként logaritmikusan csökken a terület mérete. A terület éghajlata kontinentális, a
magasabb részeken hegyvidéki, az évi középhőmérséklet 4,3°C-tól 11,0°C-ig, míg az évi
csapadékösszeg 531 mm-től 1134 mm-ig változik a t.sz.f. magassággal fordított illetve egyenes
arányban.
A főbb geológiai egységek megoszlását és az ehhez tartozó népességi és települési adatokat az
1. táblázat tartalmazza. Bár az összterületnek csupán 15%-át alkotják a negyedidőszaki
üledékek, a népességnek 65%-a lakik itt, így ezeken a részeken magas (204 fő/km2) a
népsűrűség. Ezzel szemben a magmás kőzetek jelentik a másik végletet, ahol a népsűrűség 10
fő/km2 alatt marad, ám ez nem feltétlenül a kőzettani adottságok közvetlen következménye,
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hanem abból is fakadhat, hogy ezek a kőzetek a hegység magasabb részeire jellemzők. A
karsztos területek népsűrűsége is ehhez az értékhez áll közel (11,8 fő/km2), de nem oly kirívóan
alacsony, mint azt más területeken (pl. Gömör–Tornai-karszt, Telbisz et al. 2013; Montenegro,
Telbisz et al. 2014) tapasztalhattuk. Ugyanakkor a karsztok t.sz.f. magassága általában kisebb,
mint a magmás és metamorf kőzeteké, így elmondható, hogy szinte mindegyik magassági
osztályban a karsztok népsűrűsége a legalacsonyabb.
A Gömör–Tornai-karszttal ellentétben, ahol mindössze 1-2 falu van a karszton, az Erdélyiszigethegység számos részén találkozhatunk kifejezetten a karszton elhelyezkedő
településekkel (4. ábra). Igen jellegzetesek például a Királyerdőben húzódó Tízfalusi-fennsík
szórt települései, de vannak itt viszonylag zárt falvak is, mint például Erdődámos. Ezeken a
helyeken a kert végében gyakran egy (vagy több) töbör húzódik. A települések létalapját itt az
a természeti adottság teremti meg, hogy a Királyerdő nagy része vegyes karszt, sűrűn
váltogatják egymást a nyílt karsztos és nemkarsztos foltok, így rövid forrás-patak-nyelő
rendszerek alakulnak ki, melyek lehetővé teszik a víznyerést. Jellemző, hogy saját forrással
rendelkeznek a házak, illetve más esetekben néhány család összefogásával kis tározókat
alakítanak ki. A karsztfennsíkokon gond a szemét kezelése is, ezt sokszor a természetes
mélyedésekben, azaz a töbrökben helyezik el. Különösen gond ez ott, ahol a turizmus nagyobb
jelentőségű, így többek között az egyébként csak ideiglenesen lakott Pádis-fennsíkon, ahol a
nem környezettudatos látogatók nagy mennyiségben otthagyott szemétjét senki nem szállítja
el.

4. ábra: Élet a karszton. A) Összetett töbör Erdődámos határában; B) Turistaszállássá alakított
hagyományos móc ház a Királyerdőben; C) Szemétgyűjtőként szolgáló töbör a Pádison; D) Az
Aranyosfői-fennsík lakott része
A karsztfennsíkok megközelítése a meredek peremek miatt nem egyszerű, még a viszonylag
alacsony Királyerdő esetében sem. Így az önellátás sokáig fennmaradt ezeken a térszíneken. A
20. század második felében az utak ugyan kiépültek és támogatták a falusi népesség ingázását
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(bányákba) illetve városokba költözését, ám a rendszerváltás után a tömegközlekedés
(buszjáratok) egészen ritkává váltak. Az viszont a legutóbbi néhány év friss fejleménye, hogy
a rossz állapotú utakat elkezdték igen jó minőségben újjáépíteni (pl. Magyarremete-Barátka;
Pádis; Aranyosfői-fennsík). Ez megadja a lehetősége a turizmus fejlesztésére is. Az Aranyosfőifennsík (ami szintén hagyományosan lakott karsztfennsík) forgalma például tízszeresére nőtt
az új út miatt egyetlen év alatt, ami természetesen számos környezeti problémát is felvet.
Kőzetkategória
Kvarter
üledékes
Tercier
üledékes
Középidei
üledékes
Óidei
üledékes

Település
Terület Terület
Népesség Népsűrűség Település- Település
Népesség
sűrűség
2
-2
(km )
%
%
(km )
szám
%
(km-2)
2497

15%

509889

65%

204.2

461

33%

0.185

3665

22%

132768

17%

36.2

251

18%

0.068

3993

24%

65997

8%

16.5

344

25%

0.086

419

3%

4861

1%

11.6

46

3%

0.110

Mélységi

1328

8%

12666

2%

9.5

44

3%

0.033

Vulkáni

1747

10%

14938

2%

8.5

62

4%

0.035

3081
Metamorf
Karsztosodás
szerint
Nem karsztos 14232
Részben
1534
karsztos
964
Karsztos

18%

38218

5%

12.4

173

13%

0.056

85%

725571

93%

51.0

1213

88%

0.085

9%

42415

5%

27.7

125

9%

0.082

6%

11351

1%

11.8

43

3%

0.045

Összeg/Átlag

100%

779337

100%

46.6

1381

100%

0.083

16730

1. táblázat: Népesség és a települések megoszlása geológiai kategóriák szerint
Visszatérve az adatokhoz: az Erdélyi-szigethegység felszínborítottsága az alábbiak szerint
oszlik meg. A teljes vizsgált területnek a felét borítja erdő, 17%-án legelők találhatók, miközben
a szántók aránya mindössze 12%, a komplex mezőgazdasági területeké pedig 11%. Mindez
azonban a fenti kőzettípusok szerint egyenlőtlenül oszlik meg (5. ábra). A negyedidőszaki
üledékkel borított területeken legjelentősebb a szántó (41%), és emellett a komplex
mezőgazdaság aránya is viszonylag magas (15%), ugyanakkor a felszínből sok helyet vesznek
el a mesterséges kategóriák is (15%). A harmadidőszaki üledékes térszínek esetében a
legkiegyenlítettebb az egyes osztályok eloszlása, de már itt is az erdők a legjellemzőbbek
(29%), miközben a szántók csupán 23%-ot adnak, és a legelők aránya itt a legmagasabb,
ugyanekkora értékkel. Az összes többi geológiai kategóriában magasan az erdők dominálnak
(61-78%), gyakorlatilag szántóterület nélkül, kevés komplex mezőgazdaságú területtel (611%), és valamivel több legelővel (12-23%, kivéve az óidei üledékes térszíneket), ami a
hagyományos pásztorkodás jelentőségére utal. A zömmel középidei üledéken kialakult
karsztok illeszkednek e hegyvidéki jellegzetességekhez, de azon belül az erdőterületek (64%)
az alsó határhoz, a legelők (20%) inkább a felső határhoz állnak közelebb, ami megfelel a
karsztvidékek általános jellemzőinek (bár sok más karsztvidéken a legelők még sokkal
kiterjedtebbek az erdők rovására).

555

5. ábra: Felszínborítási kategóriák megoszlása kőzettípus szerint
A fent említett tényezők hatását tükrözi a népesség térbeli mintázata, amit legjobban a
népsűrűség és település-sűrűség (6. ábra) térkép segítségével ábrázolhatunk. Ezekből nagyrészt
hasonló kép rajzolódik ki: nagy sűrűségű területek találhatók a Sebes-, Fekete- és Fehér-Körös
folyók völgyében, az Erdélyi-szigethegység keleti oldalán (részben a Maros, részben más a
hegységből kilépő folyók mentén), és az Aranyos felső szakasza mentén. Ugyanakkor a két
térkép különbségeit is fontos figyelembe venni: a nagyobb városok (pl. Brád, Zalatna, Zilah) a
népsűrűség értékeit jelentősen növelik, miközben a település-sűrűség erősen lecsökken. Ezzel
szemben az aprófalvas térségek népsűrűsége viszonylag alacsony, ám a település-sűrűség annál
nagyobb.

6. ábra: Az Erdélyi-szigethegység népsűrűségi (balra; fő/km2) és településsűrűségi (jobbra;
db/km2) térképe (10km sugarú kör alapján Kernel algoritmussal számítva)
Különösen szembetűnő az Aranyos felső szakasza mentén, viszonylag nagy tengerszint feletti
magasságban, kis részben karsztos területen kialakult extrém település-sűrűségű zóna, a
Mócvidék. Lakói a sajátos hagyományokkal, építészettel, tájszólással, kulturális örökséggel
rendelkező mócok. Alapvetően hegyvidéki gazdálkodási kultúrát alakítottak ki, melynek fő
elemei az erdőgazdálkodás (a ráépülő kézműiparral), a hegyi pásztorkodás és egyes helyeken a
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bányászat (kiemelten: arany, ezüst), mely az ókorig visszamenő múlttal rendelkezik. A
Mócvidék benépesülése, lakóinak néperedete vitatott kérdés (Boţan, 2010), de tény, hogy a
helyi természeti viszonyokhoz nagymértékben alkalmazkodó, hagyományos társadalom alakult
ki ezen a területen. Ezt a 20. század második felében kezdődő folyamatok hátrányosan
érintették, elnéptelenedést, ipari-bányászati rombolást okozva (Buza et al. 2001). Így az elmúlt
1-2 évtizedben egyre inkább fölmerült a kérdés, hogy hogyan lehetne megőrizni ezt az európai
viszonylatban már meglehetősen ritka, hegyvidéki hagyományos társadalmi örökséget
(Abrudan és Turnock 1999; Surd és Turnock 2000). Leggyakrabban emlegett megoldás a
természeti adottságokat újra (és máshogyan) kiaknázó (öko)turizmus (Tătar 2013), ami azonban
újabb problémákat vet föl, ám ezek tárgyalása nem tartozik e tanulmány céljai közé.
Az osztályozott raszter alapú elemzések eredményei
A térbeli mintázatok térképi elemzése mellett a statisztikai regresszió-analízis mutatja meg
számszerűen az egyes tényezők közötti kapcsolatokat (2. táblázat). Ez a táblázat az osztályozott
raszterek összeg (népességszám), darabszám (településszám), medián és sűrűségértékeinek
trendszerű változásaira illesztett függvények típusát és a determinációs együttható (r2) értékeit
mutatja be. Ez alapján megállapítható, hogy az alap domborzati-vízrajzi adottságok viszonylag
erősen meghatározzák a népesség térbeli elhelyezkedését. Ugyanakkor a kapcsolat erőssége és
függvénytípusa mutat némi változatosságot. Kiemelendő, hogy a folyó-távolság általában
másképp befolyásolja a népesség térbeli elhelyezkedését, mint a közvetlen domborzati mutatók.
A legszorosabb függvényszerű kapcsolatokat diagramon is bemutatjuk (7. ábra). Az egyes
tényezők elemzése előtt meg kell említeni, hogy az abszolút mutatókat (népességszám,
településszám) befolyásolja az adott kategória területe is, így ezek inkább tájékozató jellegűek,
és a sűrűség illetve a medián értékek a fontosabbak.

7. ábra: Regressziós függvénykapcsolatok
Általánosságban elmondható, hogy felfelé, illetve a meredekebb térszínek felé haladva mind a
népességszám, népsűrűség, mind a településszám, település-sűrűség exponenciálisan csökken.
A települések jellemző mérete (medián népessége) viszont logaritmikusan csökken felfelé
illetve a meredekebb térszínek felé. Korábbi vizsgálataink (Telbisz et al. 2013, 2014) során már
kiderült, hogy nem mindig ugyanaz a természeti tényező határozza meg legszorosabban egyegy népességi mutató alakulását. Az Erdélyi-szigethegységben a közvetlen domborzati mutatók
közül a népsűrűséget a lejtőszög, a település-sűrűséget viszont a relatív magasság határozza
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meg legjobban. Szintén a relatív magasság mutatja a legszorosabb kapcsolatot a jellemző
(medián) népességszámmal.
Számos tekintetben (népességszám, népsűrűség, településszám) a folyótól való távolság alapján
adható a legjobb becslés (vö. Small és Cohen 2004). Érdekes, hogy miközben a legtöbb mutatót
jól modellezi a folyó-távolság, addig a karakterisztikus településméret (medián) ezzel szinte
nem mutat összefüggést (sőt inkább ellentétesen változik). Ez azt jelzi, hogy a folyók közelében
is számos kis népességű település található, illetve akadnak olyan viszonylag nagyobb
települések (pl. a Királyerdő vagy a Zarándi-hegység peremén), melyek az általunk fontosnak
jelölt vízfolyásoktól távolabb helyezkednek el.

Népesség

Népsűrűség

Települések
jellemző (medián) Településszám
népességszáma

Magasság
(t.sz.f.)

0.86, exp

0.81, exp

0.86, log

0.79, exp

0.28, exp

Relatív
magasság

0.84, exp

0.70, exp

0.95, log

0.92, exp

0.89, log

Lejtőszög

0.76, exp

0.83, exp

0.82, log

0.52, exp

0.60, exp

Vízfolyástávolság

0.87, log

0.85, hatv

0.30, lin (+)

0.96, log

0.77, lin

Településsűrűség

2. táblázat: Változók közötti regressziós kapcsolatok r2-értéke és az összefüggés függvénytípusa
Járási adatok elemzése
A járások térbeli kiterjedése alapján zóna-statisztikát készítve meghatároztuk a raszteres
természeti adatok átlag és maximum értékét (ez utóbbit azért, mert számos járásnak olyan a
szerkezete, hogy a völgytől a hegytetőig nyúlik, így a maximum magasság a hegyvidéki
karaktert esetleg jobban visszaadhatja). Továbbá figyelembe vettük, hogy az egyes
felszínborítási kategóriák a járás területének hány %-át foglalják el. A társadalmi adatok közül
kiválasztottunk egy demográfiai jellemzőt (60 év felettiek és 30 év alattiak arányszáma),
néhány oktatási jellemzőt (maximum elemi iskolát végzettek aránya; egyetemi végzettségűek
aránya), néhány etnikai jellemzőt (magyarok aránya; románok aránya) és néhány vallási
jellemzőt (ortodox, katolikus, református vallásúak aránya).
Járási szinten az adatok nagyobb szórása miatt a tényezők közötti kapcsolatok jóval
gyengébbek, ugyanakkor a 181 adat miatt már 0,15-nél nagyobb lineáris korrelációs együttható
(r) is szignifikáns kapcsolatot jelez. A teljes korrelációs táblázat bemutatására és elemzésére itt
nincs lehetőség, de a fontosabb összefüggéseket kiemeljük.
A domborzati tényezők egymással többnyire elég szoros összefüggést mutatnak (r>0.8), de a
folyó-távolsággal nem szignifikáns a kapcsolatuk. A felszínborítási adatokon belül a szántók és
erdők aránya mutat viszonylag szoros, fordított kapcsolatot (r=-0.76), ami érthető, mivel ezek
gyakorlatilag egymás komplementerei. Néhány további felszínborítási tényező között gyenge,
de szignifikáns kapcsolat mutatható ki. A vizsgált társadalmi adatokon belül szoros kapcsolat
(r>0.8) mutatható ki a románok és magyarok aránya között (ismét komplementer jelenségről
van szó, mivel az egyéb nemzetiségek aránya nagyon kicsi a vizsgált területen), a románok és
ortodoxok, illetve a magyarok és reformátusok arányszáma között, ami megfelel a helyi
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nemzetiségek és vallások közti ismert kapcsolatnak, viszont érdekes, hogy a katolikusok és
magyarok aránya között nincs kapcsolat. Továbbá triviálisnak tűnő, de csak közepesen erős,
fordított kapcsolat (r=-0.57) van az egyetemi végzettségűek és a max. elemi iskolát végzettek
aránya között.
Számunkra legérdekesebb azonban az egyes tényezőcsoportok között fennálló kapcsolatok léte
illetve hiánya. A szántóföldek elterjedését nyilvánvaló módon a domborzati paraméterek
viszonylag erősen determinálják, azok közül is leginkább az átlagos lejtőszög (r=-0.78), és
fordított előjellel ugyanez érvényes az erdőkre is (r=0.65). A mesterséges területeket szintén
erősen korlátozzák a domborzati paraméterek, de ez esetben legszorosabb a kapcsolat a relatív
magassággal (r=-0.64). A füves-bokros területek pedig leginkább a t.sz.f. magassággal
mutatnak összefüggést (r=0.61). A társadalmi tényezőkkel való kapcsolat rendszerint már igen
gyenge, de azért statisztikailag szignifikáns (r0.3-0.4) sok tényezőpár esetén. Ezek közül a
fontosabbak: az átlagos lejtőszöggel egyenesen nő a románság (s így az ortodoxok) részaránya
és csökken a magyaroké (reformátusoké), ami visszavezethető a két nép történelmileg kialakult,
eltérő benépesítési folyamataira. A magyarok többnyire a sík, alföldi (vagy legalább medence)
jellegű területeket népesítették be, míg a románok inkább alkalmazkodtak a hegyvidéki
életformához (a nemzetiségi határ hasonló jellegzetességet mutat a Gömör–Tornai-karszton is,
vö. Telbisz et al. 2013). Mindez természetesen csak nagy átlagban érvényes, mögöttes
struktúraként értelmezhető, amit a gyenge korreláció is mutat. A képzettségi szint leginkább a
folyó-távolsággal mutat összefüggést, hiszen a központi (iskola, egyetem) funkciókkal
rendelkező települések jellemzően inkább a jobb közlekedéssel rendelkező nagyobb
völgyekben helyezkednek el. Érdekes, hogy a hegyvidéki térségek elnéptelenedési, elöregedési
sőt kihalási folyamatai, amit számos szerző leírt (az Erdélyi-szigethegységben többek között
Surd és Turnock /2000/; Horvátországban Pejnović és Husanović /2008/; Szerbiában Milošević
et al. /2010, 2011/), az általunk vizsgált adatokban (idősek-fiatalok aránya) nem tükröződik,
hiszen a t.sz.f. magassággal egyáltalán nincs összefüggés, de az átlagos lejtőszöggel is éppen
hogy csak szignifikáns a kapcsolat (r=0.23).
KÖVETKEZTETÉSEK
Összességében megállapítottuk, hogy az Erdélyi-középhegység területén a domborzati
adottságok jelentős mértékben befolyásolják a népesség térbeli eloszlását. Bár a felszínborítás
erős emberi befolyás alatt áll, ennek fő tényezőit (szántók illetve erdők elterjedése) mégis döntő
mértékben a domborzati tényezők határozzák meg. A vízrajzi adottságokat (melyeket jelen
cikkben leegyszerűsítve a jelentős vízfolyásoktól való távolságként értelmeztünk) a fentiekhez
képest önálló tényezőként kell értelmezni, mert számos esetben másként hat a társadalmi
paraméterekre, és például a népsűrűséget a vizsgált területen legjobban ezzel tudjuk jellemezni.
A geológiai adottságok is fontosak a népesség földrajzi elhelyezkedésének értelmezéséhez,
hiszen a negyedidőszaki üledékkel borított térszínek kiemelkedően nagy népsűrűségűek a többi
kőzettípushoz viszonyítva, amihez természetesen az is hozzájárul, hogy ezek általában az
alacsonyabb területekre jellemzők. A népsűrűség szempontjából a karsztok nem mutatnak
annyira jelentős eltérést, mint más karsztvidékeken, de itt is az alacsony népsűrűség jellemző
rájuk. Az Erdélyi-szigethegységben annyira jellemző vegyes karsztokon (pl. Királyerdő,
Aranyosfői-fennsík) a víznyerési lehetőségeknek köszönhetően hagyományos települések
alakultak ki már évszázadokkal ezelőtt. A település-sűrűséget vizsgálva egy jelentős pozitív
anomália mutatható ki, a rendkívül elaprózott, kis településekből álló, magasan fekvő, kis
részben karsztvidékekre is kiterjedő Mócvidék, mely sajátos történelmi-kulturális örökséget
hordoz, és jó példa a hegyvidéki természeti adottságokhoz alkalmazkodó népcsoportra. Ezen
örökség megőrzését az ökoturizmus is segítheti, amihez jó alapot jelent, hogy a vidék természeti
látnivalókban is gazdag, melyhez a területaránynál jóval nagyobb mértékben járulnak hozzá a
karsztos felszíni és felszín alatti formák (pl. Aranyosfői-jégbarlang; Ordancusa-szoros).
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Ugyanakkor a turizmus kétélű fegyver, ezért a fenntartható tájhasználat érdekében szükséges
az idegenforgalomhoz kapcsolódó környezeti problémák felmérése és kezelése is.
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Tiner Tibor164
A KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZI TÉNYEZŐK TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ
HATÁSAINAK ÉRVÉNYESÜLÉSE SZOB PÉLDÁJÁN
BEVEZETÉS
Egy település történeti fejlődésének alakításában számos természeti, gazdasági és
társadalmi tényező játszik szerepet. Közülük leggyakrabban a természeti és társadalmi
erőforrásokban (termőföld, bányakincsek, vizek, erdőségek, népességszám stb.) való
bővelkedés, a (politikai-gazdasági-katonai) központ-szerep, továbbá a nagy mennyiségű és
széleskörű árucserét biztosító gazdasági-területi kapcsolatrendszer megléte segíti elő a
leghatékonyabban egy-egy település hosszú távú fejlődését. Néhány esetben viszont a fenti
tényezőkön kívül kitüntett szerepe lehet más tényezőknek is egy település fejlődési
folyamatainak befolyásolásában. Ilyen sajátos tényezőnek tekinthető a területi
kapcsolatrendszereket megteremtő és fenntartó közlekedés, a gazdasági élet „érhálózata”,
amelynek a gazdaság egyéb termelő ágazataival összhangban való sokoldalú fejlesztése akár
egy kisebb település számára is hosszú távú gazdasági fejlődést hozhat magával.
A kedvező közlekedésföldrajzi feltételek megfelelő kihasználásának nyomán
kibontakozott gazdasági fejlődés megvalósulására kitűnő példa Szob, a Pest megye
északnyugati peremén, a magyar-szlovák határnál, Budapesttől közel 70 km-re fekvő, évek óta
3000 fő körül ingadozó lakosságszámú, Duna- és Ipoly-parti kisváros.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SZOB FEJLESZTÉSI TÉNYEZŐI ÉS VIRÁGZÁSÁNAK ÉVTIZEDEI (1850–1920)
A 2000-ben városi rangot szerzett Szob az elmúlt bő másfél évszázadban sajátos,
prosperáló időszakokkal és hullámvölgyekkel tarkított fejlődési pályát járt be. A település
történetében évszázadok óta fontos szerepet játszott az előnyös földrajzi fekvés (főként a Duna
mint viziút hasznosításának lehetősége), de Szob fejlesztésében a közlekedéshez közvetlenül
vagy közvetetten kötőtő elemek főként a 19. sz.-ban kerültek igazán túlsúlyba.
A település fejlődését a 19. sz. második felétől az alábbi nyolc fő tényező alakította:
Kedvező közlekedésföldrajzi adottságok;
Külföldi nagyvállalkozók letelepedése Szobon;
A vasút megjelenése és vasúti híd épülése;
Dunai kikötők építése, a szobi rév működésének megindulása;
Ipartelepek létesítése;
Emelkedő foglalkoztatás a helyi iparban és a közlekedésben;
Növekvő vízi és vasúti szállító kapacitást biztosító infrastruktúra fejlesztése;
Járási székhely funkció megszerzése.
A felsorolásból is jól kiolvasható, hogy a kisváros 19. sz.-ban érvényesülő nyolc
településfejlesztési tényezője közül hat közlekedési eredetű, azaz a vízi és vasúti közlekedés
kulcsszerepet játszott a prosperitás évtizedeinek megalapozásában.
AZ EGYES FEJLESZTÉSI TÉNYEZŐK IDŐBENI ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
A helyi gazdaság látványos fejlődésének térbeli lenyomata hűen tükröződik vissza a
különböző történelmi időszakokban készült településtérképek változó tartalmából, amelynek
ábrázolására különösen alkalmasak a 18. és 19. sz.-ban elvégzett katonai felmérések. Az első
katonali felmérés Szobot is tartalmazó térképlapján (1784) még csupán egy apró, a Duna és az
Tiner Tibor: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, 1112 Budapest,
Budaörsi út 45. E-mail: tiner.tibor@csfk.mta.hu
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Ipoly folyását követő közút mentén sorakozó házakból álló aprófalu látható. A második katonai
felmérés több mint fél évszázaddal később (1842) felvett térképszelvényén már megfigyelhető
a házak számbeli gyarapodása, ám a település térképéről még hiányzanak a látványos gazdasági
fejlődésre utaló elemek. A harmadik katonai felmérés 30 évvel később készült térképén (1872)
viszont már egy egészen más, vasútvonalakkal, kikötőkkel, postával, bánya- és ipartelepekkel
rendelkező Szobot láthatunk (1. ábra).

1. ábra. Szob és környéke 1872-ben a harmadik katonai felmérés térképén
A település életében gyökeres változást hozott egy németalföldi család 18. sz. végi
letelepedése. A család vállalkozói – Johann Luczenbacher családalapítóval kezdődően –
komoly tőkét fektettek be a helyi ipar megteremtése és Szob közlekedési infrastruktúrájának
kiépítése céljából (Horváth 1998). Befektetéseiknek köszönhetően 19. sz. első felében Szobon
fafeldolgozó és fűrészmalmok kezdték meg működésüket, és 1847-ben megépült – egyelőre
csak fából – az első Ipoly-híd is (Hajós 2001), 1818-ban a szobi Duna-part erre alkalmas helyén
pedig kikötött az első gőzhajó.
A település felvirágzása, amely a 19. sz. második felétől kezdődött, nagymértékben
kapcsolódott a magyar gyáripar és vasúthálózat döntően külföldi tőkebefektetések
eredményeként megvalósult látványos bővüléséhez (Berend és Ránki 1972). A kiváló üzleti
érzékű Luczenbacher Pál – felismerve a gyorsan fejlődő építőipar és a vasútépítések növekvő
kocka- és terméskő-, továbbá épület-, ill. vasúti talpfa-igényét – 1861-ben újabb kőbányát
nyittatott a Csák-hegyen az 1835 óta működő kőbánya közelében. Onnan kisvasúttal szállíttatta
a hatalmas mennyiségben kitermelt követ az Ipoly-parti kőzúzdába, majd iparvágányon tovább
az időközben felépített dunai teherkikötőbe. A Börzsönyben kitermelt fa Szobig történő
szállítására több kisvasutat építtetett. (Ezek voltak a mai, turisztikai célokat szolgáló erdei
vasutak elődei.)
A nagyvállalkozó az 1860-as években téglagyárat és hajóépítő műhelyt is létesített,
utóbbiban megkezdte a gőzbárkák gyártását. A felsorolt üzemekben több mint 500 helyi
munkavállalót foglalkoztatott. A teherkikötő közelében személyhajók számára is építtetett egy
kikötőt, majd 1860-ban gőzhajózási engedélyt szerezve bekapcsolódott a dunai teher- és
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személyszállításba. Az 1860-as évek végétől a Luczenbacher-féle hajózási társaság 15 gőzhajót
és 26 uszályt közlekedtetett a Dunán, emellett Pest és Mohács között személyhajó járatot is
üzemeltetett (Jankó 1968). A család hajózási vállalata 1871-ben már a legnagyobb hazai
vizifuvarozó cégek egyike volt (1. kép).

1. kép: Az egykori Luczenbacher-flottához tartozó Hungária gőzös 1900-ban.
A pezsgő iparú település más befektetőket is odavonzott. Az 1870-es években Szobon
felépült a Hittelmayer-féle vegyiüzem, amely Közép-Európa első terpentingyára volt, valamint
megkezdte a termelést Steiner Bernát szesz- és likőrgyára (Horváth 1998).
Szob fejlődésének újabb lendületet adott a vasútépítés. A Pest és Vác közötti vasútvonal
üzembe helyezése után hamarosan folytatódott a vaspálya építése Pozsony felé. A Vác–
Párkánynána közötti szakasz átadásával (1850. dec. 16) Szob is vasutat és vasútállomást kapott,
ami egyben azt is jelentette, hogy Hont megye lakossága erről az állomásról tudta igénybe venni
az új közlekedési eszközt. A vonal évről-évre növekvő vonatforgalma szükségessé tette egy két
vágány elhelyezésére alkalmas vasúti híd építését az Ipoly felett. A kovácsoltvasból készült új
hidat 1859-ben adták át a forgalomnak (Gáll 1970). Negyed századot kellet várni a Párkány felé
vezető második vágány megépülésére (1885), noha ennek mielőbbi üzembe helyezését
gazdasági okok is indokolták: a Budapest–Érsekújvár–Pozsony vasúti pálya építési költségei
ugyanis lényegesebben alacsonyabbak voltak, mint a Győrön át Pozsonyba vezetőé. A forgalom
töretlen növekedése teherbíróbb vasúti hídat kívánt, ezért 1900-ban a régi híd helyén egy
nagyobb teherbírású acélhíd épült meg (Hajós 2001).
A GAZDASÁGI PROSPERITÁS HATÁSAI
A folyamatos iparfejlesztésnek, továbbá a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra
kiépítésének és bővítésének számos pozitív hozadéka volt, amely a népesség gyarapodásában,
a növekvő foglalkoztatásban és szerkezetének pozitív irányú megváltozásában, továbbá a
település közigazgatási rangjának emelkedésében egyaránt megmutatkozott.
Szob népességszáma, amely az 1840-es évek közepén kb. 500 fő volt (Fényes 1847),
1880-ra már ennek több mint a 3-szorosára (közel 1600 főre) nőtt, 1910-re pedig megközelítette
a 2000 főt. A századforduló után a település gazdaságilag aktív lakosságának foglalkozási
szerkezetében egyértelműen az ipar és a közlekedés dominált (1910-ben 36% volt az iparban,
és 34% a közlekedésben foglalkoztatottak aránya.) A közlekedési ágazatban foglalkoztatottak
feltűnően magas részesedése jól tükrözi a szobi hajózási tradíciók korai kialakulását és majd
magyarázza a 20. század évtizedeiben is megfigyelhető továbbélését.
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A prosperáló Szobot közigazgatási funkcióval jutalmazták: 1876-ban a Szalkai járás
legjelentősebb településeként járási székhely rangot kapott, amelyet 1882-ig töltött be. 1883ban pedig a róla elnevezett Szobi járás székhelyévé lépett elő, mely funkcióját egészen 1917-ig
megőrizte.
A HANYATLÁS ÉS A STAGNÁLÁS ÉVTIZEDEI
Szob közel 7 évtizedes töretlen fejlődését az első világháború gazdasági recessziót hozó
évei, majd a trianoni határok meghúzása akasztotta meg. 1920-tól Szob az új csehszlovákmagyar államhatáron nemzetközi határállomás és belföldi vasúthálózati végponttá vált. A
település közigazgatási funkciója viszont nem változott, egészen 1970-ig megmaradt a (csonka)
Szobi járás székhelyének.
Bár az újonnan megalakult Csehszlovákia magyar lakta területeiről az első világháború
után megindult migrációs hullám eredményeként Szob népessége az 1920-as években
folyamatosan emelkedett (1930-ra megközelítette a 3500 főt), a közlekedési periféria-helyzet
állandósulása, majd az évtized végén kirobbanó gazdasági válság negatív hatásai komoly
mértékben sújtották a település gazdasági életét. A Luczenbacher család vállalkozásainak 1930
utáni csődje a helyi ipari vállalkozások veszteségessé válásához, a vízi szállítások
visszaeséséhez, ezáltal a munkanélküliség emelkedéséhez és kikötői forgalom csökkenéséhez
vezett. Ebben az időben Szob fokozatosan kimaradt a dunai hajóforgalomból, a község
periferizálódása fokozatosan erősödött.
Nem változott viszont számottevően a község munkavállalóinak foglalkozási szerkezete.
Az 1930-as évek elején Szob gazdaságilag aktív népességének több mint a felét a közlekedés
foglalkoztatta. Az iparban, a mezőgazdaságban és az egyéb ágazatokban a helyi lakosság alig
14–17%-a jutott munkához. A munkavállalás viszont Szobtól távoli munkaerőpiacon történt, a
szobi hajósok nagy részét a dunai folyamhajózásban alkalmazták, németül értő kisebb
hányaduk tengerjáró hajókra szegődött.
Az első bécsi döntés (1938) eredményeként módosult csehszlovák-magyar államhatár
megszűntette Szob határszéli helyzetét, és a következő években a település periféria-helyzetből
adódó közlekedési hátrányai is mérséklődtek. A második világháború pusztításai, majd a
trianoni határvonal visszaállítása (1945) Szobot újra határ menti községgé süllyesztette,
évtizedekre tartóssá téve a település gazdasági és közlekedési perifériahelyzetét.
Bár az 1944-ben a visszavonuló német csapatok által felrobbantott vasúti híd 1947–48
között két hídtestből álló acélhídként épült újjá (Gáll 1970). a nagy teherbírású vasúti műtárgy
kizárólag a nemzetközi vonatforgalmat szolgálta, azaz nem változtatott a település belföldi
vasúthálózati végpont helyzetén. Nem történt meg viszont a település folyami kikötői
infrastruktúrájának újjáépítése és korszerűsítése, emiatt Szob a későbbi évtizedekben sem
kapcsolódhatott be a dunai áru- és személyforgalomba. Kiépített folyami kikötő hiánya miatt a
szállításigényes helyi ipari üzemek nem tudták kihasználni a Duna nyújtotta alacsony vízi
fuvarozási költséget (a helyi andeztibányában termelt követ vasúton szállították az ország más
részeibe), de a feldolgozott élelmiszeripari termékek olcsó vasúti fuvarozásának lehetőségét
sem használták ki (az 1967-től üzemelő szobi gyömölcsfeldolgozó termékeit közúton
szállították a fogyasztói piacokra).
Az 1980-as években Szob előtt felcsillant a remény a helyi közlekedési infrastruktúra
állami forrásból megvalósuló fejlesztésére. A Gabčikovo–Nagymaros Vízlépcsőrendszer
(GNV) építéshez kapcsolódóan a településen nagyszabású partrendezési, kikötő fejlesztési és
útkorszerűsítési beruházásokat terveztek. Emiatt viszont a korábban központi forrásokból
megvalósult infrastrukturális fejlesztések, támogatások az 1970-es évektől rendre elmaradtak.
Ehelyett az 1980-as évtized közepétől Szobon és környékén megindultak a GNV-beruházás
előkészítő munkálatai (Kerekes et al. 1994). 1987–88-ban partrendezés címén az OVIBER
állami nagyvállalat a szobi Duna partot kb. 1 km hosszan tönkretette (hajóállomás elbontása,
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tömeges fakivágás, a növényzet helyének nagyméretű kövekkel és törmelékbetonnal való
feltöltése). A folyópartot elcsúfító drasztikus beavatkozás mellett a GNV-beruházáshoz
kapcsolódó környezet-átalakításnak további negatív következményei voltak:
Az 1990-es évek elejére az egykori parti sétányból, amelyet szép házsor szegélyezett csak rövid
szakasz maradt meg.
A lakott terület és a határt jelentő Ipoly folyó közötti széles sávon egy nagy kiterjedésű sóder
depónia létesült.
1989-ben a Szobhoz közeli Ipolydamásdon egy ideiglenes Ipoly-hidat építettek a szobi
andezitbányából kitermelt, a GNV építkezéséhez szükséges kő szlovákiai területen át történő
közúti szállítására (Hajós 2001).
Itt jegyzendő meg, hogy a beruházás leállítása miatt a kőszállításra soha sem használt
hidat lebontották, noha az gyalogos vagy kerékpáros közlekedés számára jól használható lett
volna a magyar-szlovák kishatárforgalomban (Tiner 1994).
KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FELJESZTÉSEK AZ 1990-ES ÉVEKBEN
Az 1990-es évektől megindult, majd az évtized második felében kiteljesedő politikai és
gazdasági rendszerváltás a magyarországi települések jelentős része számára a fokozott
önállóság megszerzését biztosította a helyi gazdálkodás és településfejlesztés területén
egyaránt. A piacgazdaság létrejötte Szobon is több kedvező változást eredményezett, mivel
hozzájárult ahhoz, hogy a városi cím elnyerését célként kitűző helyi önkormányzat számos
fejlesztési erőforrás megszerzését eredményező, sikeres gazdaságpolitikát valósítson meg.
A helyi önkormányzat településfejlesztési céljai között kiemelt hangsúlyt kaptak a
közlekedési infrastruktúra egyes elemeinek korszerűsítését és bővítését célzó programok,
valamint a megvalósításukhoz szükséges eszközök biztosítása. A fenti célt szolgáló fontosabb
eszközök között kiemelten említendő az önkormányzati bevételek növelése, továbbá változatos
fejlesztési programok indítása. A település önkormányzata az 1990-es években az alábbi
forrásokat volt képes bevonni a településfejlesztés finanszírozásába: állami támogatás, helyi
adó, sikeres pályázatokból nyert pénzügyi források, valamint önkormányzati tulajdonok
bérbeadása, ill. értékesítése. A helyi önkormányzatnak a fejlesztési források megszerzése
ügyében tett erőfeszítéseit az 1990-es évtized legtöbb évében siker koronázta: 1990-ben 89
millió Ft-ot, 1995-ben 172 millió Ft-ot, 1999-ben pedig már összesen 310 millió Ft-ot költhettek
telepüésfejlesztési célokra. A látványos fejlesztési forrásnövekedés lehetővé tette, hogy a
kiadásokon belül a fejlesztési célú felhasználások aránya igen kedvező maradjon, azaz évi 8%
és 34% között ingadozzon.
Az 1990-es években Szobon megvalósult közlekedési infrastruktúra fejlesztések
költségeinek fedezésére a helyi önkormányzat a fejlesztési források közel egynegyedét
fordította, ami igen magas arány (Szob nagyközség fejlesztési… 1990–2000). A legjelentősebb
és a helyi lakosság legszélesebb rétegeinek közlekedési és utazási feltételeit napi szinten
befolyásoló közlekedési infastruktúra fejlesztések Szobon 1990 és 2000 között a következők
voltak:
helyi út- és járdahálózat korszerűsítése,
parkolóhelyek számának emelése,
leállított kisvasutak üzembe helyezésének előkészítése,
hozzájárulás a vasútállomás épületének felújításához,
a szobi rév környékének rendezése,
kerékpárút építési program beindítása.
A fenti fejlesztési célok maradéktalan teljesítése fokozottan hozzájárult ahhoz, hogy a
2000. évben Szob városi rangot szerezzen, ezáltal a Szobi kistérségen belüli gazdasági és
tömegközlekedési centrumszerepe is erősödjön. A kisváros központi funkciójának szélesedése
a környékbeli községek, és szinte a teljes Ipoly-völgy településhálózatának érdekeit is
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sokoldalúan szolgálja (pl. a városi szolgáltatásokhoz való kedvezőbb hozzájutás, a térségi
munkavállalási lehetőségek bővülése, idegenforgalmi vonzerő növelése stb.) (Kiss 1998). Szob
várossá válása azért is jelentős eredmény, mert 2000-ig Pest megye legfejletlenebb kistérsége
nem rendelkezett egyetlen városi rangú településsel sem.
A KÖZLEKEDÉSI VISZONYOK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA SZOB FEJLŐDÉSÉRE 2000 UTÁN
Szob és kistérségének közlekedési földrajzi helyzete az ezredforduló óta sok tekintetben
változott. E változások egyrészt pozitívan érintették az itt élő lakosságot oly módon, hogy
javultak a kistérség településeinek Budapesttel és a budapesti agglomeráció Duna menti
településeivel való egyéni és közösségi közlekedési kapcsolatai. Másrészt Pest megye más
kistérségeivel összevetve nem következett be kellő mértékű javulás a kistérség közlekedési
infrastruktúrájának minőségében. Meglehetős késéssel indultak meg a kisváros belső
úthálózatának korszerűsítési munkálatai, emellett Szob máig nem képes profitálni a Duna
kínálta adottságokból sem közlekedési, sem turisztikai szempontból (Kiss et al. 2012).
A kisváros a 21. sz. elején is főúthálózati végpont maradt, a 12. sz. főút csak Vác felé
biztosít kapcsolatot. A közutak kiépítettsége 1997 és 2012 között 76%-ról 92%-ra emelkedett.
A város a helyi úthálózat rekonstrukciójára jelentős összegeket áldozott, így közútjainak
minősége sokat javult. A városon átmenő állami kezelésű utak állapota azonban rossz (ezt jelzik
a szaporodó kátyúk), ami a település vonzerejét rontó tényező. Annak ellenére, hogy 2009
decembere óta a magyar-szlovák államhatár schengeni határ lett, Szob határon átnyúló
kapcsolatai nem fejlődtek kellőképpen. A helyi közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztésének
eleme a kerékpárút-hálózat kiépítése. A kisvároson átvezető kerékpárút megépülésével
megteremtődik a kapcsolat a Duna menti EuroVelo és a tervezett Ipoly menti kerékpárút Szob–
Letkés–Vámosmikola relációban (2. kép).
A turisztikai igényei magasabb szintű kielégítését segítette a személygépkocsi- és
autóbusz-parkolóhelyek kialakítása, melynek eredményeként a város több pontján
(vasútállomás szomszédságában, városháza előtt) is létesültek korszerű parkolók (3. kép).

2. kép: A gyér forgalmú Duna parti kerékpárút Szobon
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3. kép: A vasútállomás mellett 2010-ben átadott P + R parkoló
A 2000-es évek eleje óta Szob közlekedési centrum pozíciójában és közúti közösségi
közlekedésében lényeges változás nem következett be. A várost a kistérség legtöbb
településével napi 9–17 autóbuszjárat köti össze, ellenben Vác és a főváros irányába csak ritkán
indulnak járatok és a menetidejük sem kedvező, mivel az átlagos utazási sebesség alacsony.
Kismértékben javult viszont az autóbuszos utazás komfortfokozata, részben a megállóhelyek
fejlesztésének köszönhetően. A Szobot érintő menetrendszerű autóbusz-forgalom utas-száma
az utóbbi években a stagnálás jeleit mutatta, ami a térség gazdasági fejlődésével esetleg csekély
növekedésbe mehet át.
A várossá nyilvánítás óta Szob belföldi vasúti közlekedési kapcsolatai is előnyösebbé
váltak. A város az ezredforduló utáni évtizedben is a Budapest–Vác–Szob kétvágányú
villamosított fővonal fontos állomása maradt. Rajta halad át a Budapest–(Szob–Párkány)–
Érsekújvár–Pozsony–Prága–Berlin nemzetközi vasúti fővonal is, mely utóbbi az európai
törzshálózat része. 2005-től Szob vasúti közlekedési helyzetében kedvező fordulatot hozott,
hogy a kisváros közösségi közlekedését ellátó közlekedési vállalatok (MÁV-Start Zrt.,
Volánbusz Zrt.) részei lettek a Budapesti Közlekedési Szövetségnek, majd 2009-től a kisváros
a Budapest körül kialakított elővárosi vasúti zóna északnyugati végpontja lett. Ennek
eredményeként a Szob és Budapest között közlekedő személyvonatpárok száma a 2000. évihez
képest 2012-re átlagosan 42%-kal megemelkedett, s az utazási idő is 10 perccel csökkent. Szob
nemzetközi vasúti személyforgalmára negatívan hatott a szlovák-magyar államhatár schengeni
határrá válása, mert a város 2010-ben elvesztette nemzetközi vasúti megállóhely funkcióját.
Emiatt kevesebb külföldi keresheti fel.
Külön említést érdemelnek viszont a helyi és a Szob környéki kisvasutak, amelyek a
város és térsége idegenforgalmi potenciáljának növelésében ma még csekély, de a jövőben –
megfelelő mértékű és minőségű fejlesztések esetén – jelentősebb szerep játszhatnak. Közülük
a legjelentősebb az EU-s forrásokból felújított, Szob és Márianosztra között 2008 óta közlekedő
keskeny nyomtávú Börzsöny Kisvasút. A reneszánszát élő kisvasút kifejezetten turistabarát,
mivel vagonjaiban kerékpárok is szállíthatók (Szobi Gazdasági Vasút, 2014). Ez azért lényeges,
mert a kisvasút kiránduló forgalmában növekedést eredményezhetnek az oda érkező
kerékpárosok (4. kép).
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4. kép. A Szob és Márianosztra között közlekedő Börzsöny Kisvasút szobi végállomása
A kisváros vízi közlekedését változatlanul a Szob és Pilismarót között óránként
közlekedő dunai komp forgalma képviseli, mivel a tavasztól őszig tartó dunai idegenforgalmi
szezonban a Budapestről a Dunakanyaron át Esztergomba közlekedő menetrendszerű
kiránduló- és szárnyashajók Szobot nem érintik. Okolható ezért az is, hogy folyami
hajókikötője sincs.
A személy- és járműforgalmat egyaránt lebonyolító szobi kompot a helyi bejegyzésű
Ferryboat Kft. üzemeltetette. Az 50 tonnás hordképességű komp egyidejűleg 200 utast és 24 db
személyautót képes szállítani Szob és Pilismarót között. A kompkikötőhöz kapcsolódó
infrastruktúra még mindig igen szegényes, habár a kikötő környéke rendezettebb lett (5. kép).

5. kép: Szob dunai kompkikötője napjainkban
A kisváros közúti közlekedési hálózati helyzetének radikális javulását két jelentős
beruházással lehetne elérni. Az elsőhöz egy közúti Duna híd építésére lenne szükség a mai
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kompkikötő folyamkilométerénél a jelenlegi kompforgalom kiváltására (bár ennek nincsenek
meg a közúti járműforgalmi indokai). A másik, közútfejlesztési célú beruházás a Szob–Párkány
közötti főútvonali kapcsolatok megteremtését szolgálhatná. Ehhez viszont hosszú távon
szükséges lenne az Ipolyon a szobi vasúti híd mellé egy megfelelő teherbírású közúti hidat
építeni (pl. EU-s források igénybe vételével) (Tiner 1994). Ám ennek megvalósítása sem tűnik
reálisnak belátható időn belül. Mindez azt is jelenti, hogy markáns változás a város és térsége
közlekedési viszonyaiban az elkövetkezendő években nem várható.
ÖSSZEGZÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
Szob bő másfél évszázados fejlődésében a közlekedési tényezőknek mindvégig kiemelt
szerepük volt. Közülük elsőként a Duna parti település kedvező közlekedésföldrajzi helyzete
emelendő ki, amely a természetföldrajzi adottságokat kihasználó közlekedési infrastruktúrafejlesztések pozitív feltételeként hatékonyan segítette elő a különböző közlekedési ágazatok
településfejlesztő hatásainak hosszú távú érvényesülését.
Kulcsszerepet játszanak a kisebb települések fejlesztésében azok a remek üzleti érzékkel
rendelkező, tőkeerős – leggyakrabban külföldi – nagyvállalkozók (Szob esetében ilyen volt a
Luczenbacher család), akik a fenti adottságokból fakadó előnyök messzemenő kiaknázása
révén a helyi gazdaságba komoly tőkét befektetve járulnak hozzá a dinamikus település fejlődés
megindulásához és hosszú távon való fenntartásához.
A gazdasági sikeresség egyik alapvető feltétele a korszerű közlekedési infrastruktúra
kiépülése, ami Szob esetében olyan elemekben töltött testet, mint a vasút megjelenése, vasúti
híd, valamint dunai teher- és személykikötők építése, folyami rév működtetése, iparvágányok
építése stb. A közlekedési létesítmények építése, valamint az ipari termelő tevékenység
fellendülése a helyi iparban és a közlekedésben egyaránt a foglalkoztatás növekedését, ezáltal
a helyi lakosság jövedelmi viszonyainak javulását eredményezte. A gazdasági prosperitás a
lakónépesség számának gyarapodásához vezet. A településméret növekedése pedig
hozzájárulhat a település központi funkcióinak erősödéséhez, a közigazgatási ranglétrán való
feljebb lépéshez.
A történelem viharainak és a különböző méretű gazdasági válságok pusztító hatásainak a
kisebb települések lényegesen erősebben ki vannak téve, mint a nagyvárosok. Szob számára
súlyos gazdasági következménnyel járó traumát okoztak az első világháború utáni
államhatárváltozások, az 1929–33 közötti világgazdasági válság csődhulláma, majd a második
világháború pusztításai és a trianoni határok visszaállítása. A szocializmus évtizedeinek
stagnálását viszont az 1990-es évek kis léptékű, de reményt keltő lokális gazdasági fejlődése
váltotta fel, amelyben megjelentek a térség közlekedési infrastrukturális adottságainak (pl.
kisvasutak) hatékonyabb (pl. turisztikai célú) kihasználási lehetőségei is. A közlekedési
feltételek közel két évtizede megindult lassú javulása a jövőben Szob számára is komoly
fejlődési tartalék lehet.
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Tóth Géza165 – Nagy Zoltán166
AZ AGGLOMERÁCIÓK, TELEPÜLÉSEGYÜTTESEK LEHATÁROLÁSÁNAK
EREDMÉNYEI167

FŐBB TENDENCIÁK A LEGFRISSEBB LEHATÁROLÁS EREDMÉNYEI TÜKRÉBEN
A településszerkezetben meghatározó szerepű agglomerációk, agglomerálódó térségek és
településegyüttesek lehatárolásának felülvizsgálata a területfejlesztés szereplői részéről
alapvető igényként jelentkezik. Ennek érdekében a Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi
népszámlálás adatait felhasználva fontosnak tartotta a felülvizsgálat elvégzését, azért, hogy
ezzel is követni tudja a hazai településszerkezetben lezajló folyamatokat és az új lehatárolás
alapján megkezdhesse a legfontosabb adatok publikálását.
A 2014-ben elvégzett lehatárolás módszertani megközelítését tekintve alapvetően hasonlít
a 2003-ban elvégzett munkához, annak érdekében, hogy az eredmények könnyen
összehasonlíthatók legyenek (Kovács–Tóth 2003). A kutatásban is Kőszegfalvi György
definícióit vették alapul (lásd Kovács– Tóth 2003)..
A LEHATÁROLÁSRÓL
A számítások konkrét módszertanát Tóth (2014) ismerteti. Az agglomerációk,
agglomerálódó térségek és nagyvárosi településegyüttesek lehatárolásához a következő
kiindulópontokat határoztak meg, mellyel kapcsolatos megállapítások a településstruktúra
jelenlegi folyamatai kapcsán igen fontosak. Ezek az előfeltételek a következők voltak:
1. A települések komplex mutató értékének a vidéki átlagnál nagyobbnak kell lennie. Ezzel
biztosítható, hogy a településszerkezetből kiemelkedő településstruktúrákat határoljanak le.
2. A korábbi lehatárolásban a központoktól 25 percen belül elhelyezkedő településeket
határolták le. A 2014-es vizsgálatban ezt a korlátot már nem alkalmazták, mert kiderült, hogy
az ingázási útvonalak ennél némileg tágabbak, de méretük központonként változik. (Erre a
kérdésre a későbbiekben még visszatérünk.)
3. A településekről a vizsgált időszakban ne történjen elvándorlás. A lehatárolásban itt is
módosítás történt a 2003. évihez képest, ugyanis ott a lakónépesség csökkenése nem volt
megengedett. A jelenlegi demográfiai folyamatokat figyelembe véve a természetes fogyás
olyan mértékű és általános jelenség, hogy az a lehatárolás végeredményét nagyon szűkké tette
volna. Így, bár a komplex mutató értékét természetesen befolyásolta a népesség változása, azzal
kapcsolatban további feltételt nem határozták meg. Ezzel szemben a belső migráció folyamatait
viszont hangsúlyosabban vették figyelembe, ezért tekintették alapfeltételként, hogy a vizsgált
települések esetében ne az elvándorlás legyen a jellemző.
4. A korábbi vizsgálattal szemben eltérést jelent az is, hogy a központ és a vonzott települések
közötti kapcsolat szorosságát nemcsak a komplex mutatóban, hanem alapfeltételként is
figyelembe vették. Így csak azon településeket határoltak le a 2014-es vizsgálatban, amelyekről
a központba a lakónépesség minimum 10%-a ingázik. A döntés oka az ingázás szerepének
jelentős felértékelésében keresendő.
A számítások eredményét összehasonlítva a 2003. évi lehatárolással két alapvető
különbséget láthatunk.

Tóth Géza: Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
E-mail: geza.toth@ksh.hu
166 Nagy Zoltán: Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
E-mail: regnzozo@uni-miskolc.hu
167 A kutatatást az MTA Bolyai kutatási ösztöndíj támogatta.
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A 2003. évi számítások nem igazolták a dunaújvárosi és a nagykanizsai településegyüttes létét.
A 2014-es számítások alapján viszont a jelzett településstruktúra léte igazolható, így bekerült a
rendszerbe.
A 2003. évi számítások nem foglalkoztak külön a budapesti agglomerációval, hiszen annak
kiterjedését 89/1997. (V.28.) számú kormányrendelet szabályozza. A területi folyamatok
viszont ezt a lehatárolást már némileg túlhaladták (Tóth–Schuchmann 2010), így a számítást
elvégezték a budapesti agglomerációra is. A balatoni agglomerálódó térség települései a
Balaton-törvényben rögzített part közeli településeket jelenti (2000. évi CXII. törvény 2. számú
melléklete).
A 2003. évi
lehatárolás
szerinti
településszám

A 2014. évi
lehatárolás
Megnevezés
szerinti
településszám
81
117
BUDAPESTI
A)
GyőriAGGLOMERÁCIÓ
agglomeráció
29
68
13
36
MISKOLCI
Pécsi AGGLOMERÁCIÓ
agglomeráció
21
41
Balatoni agglomerálódó térségb)
52
52
Egri agglomerálódó térség
10
17
Szombathelyi agglomerálódó
31
52
Zalaegerszegi
agglomerálódó
29
51
térség
Békéscsabai
településegyüttes
10
9
térség
Debreceni településegyüttes
9
13
Dunaújvárosi településegyüttes
–
5
Kaposvári településegyüttes
14
23
Kecskeméti településegyüttes
9
8
Nagykanizsai településegyüttes
–
24
Nyíregyházi településegyüttes
5
10
Salgótarjáni településegyüttes
9
10
Soproni településegyüttes
6
12
Szegedi településegyüttes
12
15
Szekszárdi településegyüttes
5
10
Székesfehérvári
13
35
Szolnoki
településegyüttes
6
12
településegyüttes
Tatabányai településegyüttes
12
11
Veszprémi településegyüttes
10
18
386
649
Összesen
1. táblázat: A településegyüttesek lehatárolásának összehasonlítása
a) Az agglomeráció 2003-as lehatárolása a 89/1997. (V.28.) számú kormányrendelet alapján
történt, míg a 2014-es a KSH lehatárolása. Ez utóbbi csak kutatási eredménynek tekinthető,
nem érinti az agglomeráció hivatalos lehatárolását.
b) A lehatárolás a Balaton-törvényben rögzített, part közeli településeket tartalmazza (2000.
évi CXII. törvény 2. számú melléklete).
A 2014-es lehatárolás eredményeként jelentősen nőtt a településegyüttesbe tartozó
települések köre (1. táblázat, 1. ábra). Három olyan településegyüttes létezik, ahol a települések
száma kismértékben csökkent. Más településegyütteseknél még ha a településszám nem is
változott jelentősen, de a lehatárolt települések köre módosult. Bizonyos tekintetben ezt tükrözi
a 2. táblázat, melyben a 2011-es népszámlálás foglalkoztatotti adatait csoportosítottuk a
különböző lehatárolások szerint. Az új lehatárolás következtében a településstruktúrák
foglalkoztatottainak száma több mint 10%-al növekedett. 10% feletti növekedést láthatunk a
Székesfehérvári, a Miskolci, Győri és a Budapesti településképződménynél.
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AZ INGÁZÁS JELENTŐSÉGE

A lehatárolás végeredménye, 2014

Az ingázást Magyarországon az erőltetett iparosítás első hulláma tette tömeges
jelenséggé, az 50-es évektől a 80-as évekig folyamatosan nőtt az ingázók száma. A
rendszerváltás után a munkanélküliség megjelenésével és növekedésével az ingázók száma is
csökkent, az új évezredben azonban ismét növekedésnek indult (Lakatos-Váradi 2009).

1. ábra: A lehatárolás végeredménye
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Az ingázók aránya Magyarországon folyamatosan nő: mert a rendszerváltozás átrendezte
a munkahelyek térbeli szerkezetét, a munkaerő mobilabb lett, a szuburbanizáció miatt sok
munkavállaló munkahelye ugyanabban a városban van, mint eddig, a lakóhelye azonban
megváltozott. (Dövényi-Kocsis-Tóth 2011).
A változásokhoz tartozik, hogy az elmúlt évtizedekben a foglalkoztatási szerkezet
módosulásaihoz hasonlóan a szolgáltatási szektorban dolgozó ingázók aránya növekedett, a
mezőgazdasági és ipari foglalkoztatott ingázók aránya csökkent (Perczel 2003), és ez a
folyamat a mai napig érezhető. Ezekkel a jelenségekkel szoros kapcsolatban a rendszerváltás
óta jelentősen nőtt a járművel, különösen a személygépkocsival munkába járók száma és
aránya, és így átalakultak az ingázási jellemzők (Dövényi-Kocsis-Tóth 2011).
Megfigyelhető, hogy Budapest mellett a regionális központok, és egyes megyeszékhelyek
is jelentős beingázási központok (Székesfehérvár, Győr, Miskolc, Debrecen, Pécs,
Nyíregyháza, Szeged, Szombathely) erős a munkaerő-vonzási képességük és nagy a munkaerőnyereségük (Lakatos-Váradi 2009). Ennek következtében a foglalkoztatási központok és
vonzáskörzetük települései között az ingázás jelenti a legrendszeresebb és legtömegesebb
személyi kapcsolatot (Bujdosó 2009). Ezek az ingázási kapcsolatok azonban sok esetben
instabilak, a munkaerőpiac dinamikájától függve intenzitásuk változhat, vagy maguk a
kapcsolatok is megszűnhetnek, pl. egy-egy jelentősebb munkaadó gyár bezárásával (Pénzes
2013). Természetesen a jelentősebb beingázási központok szerepét kisebb mértékben
befolyásolják az ilyen események, ugyanakkor egyes kis-vagy középvárosok esetében jelenős
változásokat hozhatnak, mind az ingázás tömegszerűségében, mind a területi kiterjedésében,
így az ingázási útvonalak lehatárolásában is.
Az új lehatárolásban látható jelentős településszám növekmény oka leginkább az ingázás
számottevő növekményében keresendő (3. táblázat). A szuburbanizáció és az ingázás
kapcsolata a szakirodalomban hosszú ideje taglalt kérdés (Szabó 1998, Kiss 1999, Kovács
1999), így vizsgálatunkban csupán alapozni kívántunk rájuk. Több tényező is a korábbi
időszakban az ingázás felerősödését támogatta (Bartus 2012), mely folyamatok az utóbbi két
népszámlálás között felerősödtek. Ennek köszönhetően a központokba történő ingázás a
főváros és a megyei jogú városok esetén több mint negyedével nőtt. Különösen nagy
növekmény látható Kecskemét, Tatabánya, Érd, Debrecen, Zalaegerszeg és Nyíregyháza
vonatkozásában.
Az ingázók igen fontos szerepe abban is megnyilvánul, hogy számuk hogyan viszonyul a
helyben lakó és helyben dolgozó foglalkoztatottakhoz képest (4. táblázat). E tekintetben Győr,
Zalaegerszeg, Veszprém, Szekszárd és Székesfehérvár kiemelkednek a megyei jogú városaink
közül, hiszen itt az ide beingázók aránya a helyben lakók 60%-át is meghaladja. Ezzel szemben
Hódmezővásárhelyen, Szegeden és Debrecenben arányuk a 30%-ot sem éri el. A 25 vizsgált
település közül 13-ban több mint 10 százalékponttal nőtt az ingázók helyben lakó
foglalkoztatottakhoz viszonyított aránya. A legnagyobb bővülést Dunaújvárosban,
Zalaegerszegen és Székesfehérváron láthatjuk.
A következőkben azt vizsgáltuk, hogy a kibocsátó települések átlagos távolsága hogyan
alakult a legutóbbi népszámlálások időszakában (5. táblázat). Arra igyekeztünk választ találni,
hogy erősödtek-e a szomszédos településekkel az ingázási kapcsolatok, vagy inkább a
távolabbiakkal lettek szorosabbak a kapcsolatok. A vizsgálat során úgy tekintettük a települések
közötti ingázást, mintha azt a közúton tennék meg az ingázók. A kibocsátó és a fogadó
települések közötti távolság pedig a településközpontok közötti elméleti elérhetőségi idők
lettek, percben számszerűsítve. Így valójában nem arról beszélünk, hogy mennyi az ingázás
időbeli hossza a 2011-es adatok alapján (hiszen az a közlekedési módtól, a forgalomtól és a
menetrendtől függően változhat), hanem arról, hogy az adott központból milyen távolságra levő
településcsoportból nőtt, illetve csökkent az ingázás mértéke.
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Főváros, megyei jogú városok
BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ
GYŐRI AGGLOMERÁCIÓ
MISKOLCI AGGLOMERÁCIÓ
PÉCSI AGGLOMERÁCIÓ
BALATONI AGGLOMERÁLÓDÓ
TÉRSÉG
EGRI AGGLOMERÁLÓDÓ
TÉRSÉG
SZOMBATHELYI
AGGLOMERÁLÓDÓ TÉRSÉG
ZALAEGERSZEGI
AGGLOMERÁLÓDÓ TÉRSÉG
BÉKÉSCSABAI NAGYVÁROSI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
DEBRECENI NAGYVÁROSI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
DUNAÚJVÁROSI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
KAPOSVÁRI NAGYVÁROSI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
KECSKEMÉTI NAGYVÁROSI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
NAGYKANIZSAI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
NYÍREGYHÁZI NAGYVÁROSI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
SALGÓTARJÁNI NAGYVÁROSI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
SOPRONI NAGYVÁROSI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
SZEGEDI NAGYVÁROSI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
SZEKSZÁRDI NAGYVÁROSI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
SZÉKESFEHÉRVÁRI
NAGYVÁROSI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
SZOLNOKI NAGYVÁROSI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
TATABÁNYAI NAGYVÁROSI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
VESZPRÉMI NAGYVÁROSI
TELEPÜLÉSEGYÜTTES
Összesen
Településstruktúrán kívül

2003-as
2014-es
lehatárolás
342 695
379 679
83 163
100 032
77 356
96 170
70 158
74 156

Változás, %
110,8
120,3
124,3
105,7

59 828

59 828

100,0

30 346

31 827

104,9

53 357

53 346

100,0

33 882

39 422

116,4

54 864

51 236

93,4

96 211

104 830

109,0

–

26 462

–

31 002

33 029

106,5

60 746

56 518

93,0

–

26 799

–

54 637

59 259

108,5

17 417

17 636

101,3

31 386

33 362

106,3

84 687

86 471

102,1

21 486

20 089

93,5

56 124

73 601

131,1

38 242

41 963

109,7

56 094

37 841

67,5

34 439
1 388 120
1 777 059

37 612
1 541 168
1 660 995

109,2
111,0
93,5
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2. táblázat: A 2003-as és a 2014-es lehatárolás összehasonlítása a foglalkoztatottak 2011-es
száma alapján
Eredményeink szerint 2011-ben, 2001-hez viszonyítva az ingázásban részt vevő
települések átlagos távolsága jelentősen lecsökkent (5. és 6. táblázat). A megyei jogú városok
esetében a csökkenés mintegy kilenc perc, míg Budapestnél 15 perc. Tehát a közelebb
elhelyezkedő településekről és az egymástól rövidebb távolságra elhelyezkedő kerületekből
nőtt az ingaforgalom. A megyei jogú városaink esetében az átlagos távolság mintegy huszonkét
perc, míg a Budapestre történő ingázás átlagtávolsága harminchárom perc. Eredményeinket
érdemes összevetni a népszámlálás ingázási idő adataival (Kiss–Szalkai 2014). A jelzett
szerzőpáros megállapította, hogy a két népszámlálás közötti időszakban a foglalkoztatotti
létszám, az ingázók aránya, és az eljutási idők egyidejű növekedése miatt a munkába járás
időszükséglete kb. 15%-kal nőtt. A két megállapítás összevetéséből látható, hogy az ingázás
erősödését nem követte az infrastruktúra fejlődése fejlesztése. A közelebbi térségek felől nőtt
jelentősebben az ingázás mértéke, melyek nem csak kibocsátók, hanem jelentős mértékben
elszenvedői is a rajta keresztülhaladó – ingázási célú – átutazóforgalomnak.
Főváros, megyei jogú
városok
2001
2011
Változás, %
Békéscsaba
7 983
9 213
115,4
Budapest
175 275
225 518
128,7
Debrecen
14 902
21 575
144,8
Dunaújváros
7 813
9 691
124,0
Eger
10 010
10 933
109,2
Érd
3 074
4 572
148,7
Győr
26 039
30 281
116,3
Hódmezővásárhely
2 972
3 785
127,4
Kaposvár
8 093
9 141
112,9
Kecskemét
8 980
14 267
158,9
Miskolc
21 146
25 704
121,6
Nagykanizsa
6 208
7 069
113,9
Nyíregyháza
12 321
17 719
143,8
Pécs
14 873
18 437
124,0
Salgótarján
5 565
5 614
100,9
Sopron
5 931
6 569
110,8
Szeged
12 298
16 720
136,0
Székesfehérvár
28 240
30 829
109,2
Szekszárd
7 612
8 615
113,2
Szolnok
10 290
12 969
126,0
Szombathely
13 183
16 008
121,4
Tatabánya
6 693
9 863
147,4
Veszprém
12 250
13 994
114,2
Zalaegerszeg
10 290
14 639
142,3
Összesen
434 042
545 736
125,7
3. táblázat: A településre ingázók számának alakulása
Ha az ingázási átlagtávolságot egyszerre térképezzük a jelenleg lehatárolt
településstruktúrák településeivel, akkor látható, hogy mely agglomeráció, illetve
településegyüttes esetében várható – a területi folyamatok változatlansága esetén – további
577

növekedés, bővülés (2. ábra). Az ingázás erősödésével a településközi kapcsolatok várhatóan
szorosabbá válnak, s megkezdődik az agglomerálódás folyamata.
Főváros, megyei jogú
Változás,
városok
2001
2011
százalékpont
Békéscsaba
33,5
42,4
8,9
Budapest
25,8
32,6
6,8
Debrecen
20,8
28,8
8,0
Dunaújváros
36,4
57,9
21,5
Eger
47,8
57,0
9,2
Érd
36,8
48,2
11,4
Győr
49,9
61,1
11,2
Hódmezővásárhely
18,4
24,8
6,4
Kaposvár
33,7
40,5
6,8
Kecskemét
22,2
33,6
11,4
Miskolc
37,8
47,4
9,6
Nagykanizsa
31,3
40,2
8,9
Nyíregyháza
30,5
41,6
11,1
Pécs
26,4
34,3
7,9
Salgótarján
41,7
53,0
11,3
Sopron
27,2
30,8
3,6
Szeged
21,2
27,1
5,9
Székesfehérvár
65,2
81,3
16,1
Szekszárd
57,9
71,9
14,0
Szolnok
36,6
50,3
13,7
Szombathely
39,2
54,1
15,0
Tatabánya
32,3
46,3
14,0
Veszprém
52,2
64,0
11,9
Zalaegerszeg
41,5
61,6
20,1
Összesen
30,7
39,0
8,3
4. táblázat: A településre ingázók a helyben lakó és dolgozók százalékában
Az ingázás súlyozott átlagtávolságának általános csökkenése mögött az húzódik meg,
hogy a városok központjaitól 10 percen belül illetve a 10 és 20 perc közötti településekről
(Budapest esetében még a 20 és 30 perc közöttiekről is) drasztikusan nőtt az ingázók száma (6.
táblázat). A folyamat mögött két lehetséges magyarázat állhat. Egyrészt a központok az
intenzívebben vonzzák a foglalkoztatottakat magukhoz a vonzott településekről, másrészt pedig
a szuburbanizáció felerősödése, vagyis a munkaerő kiköltözése a központokból. Vélhetően –
az egyes térségekben eltérő mértékben – a jelenlegi helyzet kialakulásában mind a két folyamat
fontos szerepet játszik. Az viszont sajnos bizonyosnak mondható, hogy a város és vidéke között
nem a kölcsönös előnyökön alapuló fejlődés a domináns hazánkban, a magyarországi
nagyvárosi térségek (különböző nagyvárosok és vonzáskörzeteik) gazdasági potenciálja
egészen eltérő. Vannak olyan térségek, ahol a kölcsönös előnyökön alapuló fejlődés gazdasági
alapjai egyértelműen kimutathatók, de ez a legtöbb esetben nem jellemző (Tóth–Nagy 2014).
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Főváros, megyei jogú
városok
2001
2011
Változás
Békéscsaba
34,5
21,7
-12,8
Debrecen
40,6
23,9
-16,7
Dunaújváros
21,7
16,1
-5,6
Eger
29,2
20,5
-8,7
Érd
22,6
17,6
-4,9
Győr
29,4
21,9
-7,6
Hódmezővásárhely
41,3
27,5
-13,7
Kaposvár
28,4
20,1
-8,3
Kecskemét
35,1
25,1
-10,0
Miskolc
31,3
24,3
-7,0
Nagykanizsa
25,3
21,7
-3,6
Nyíregyháza
34,4
23,8
-10,6
Pécs
33,6
21,1
-12,5
Salgótarján
26,3
16,2
-10,2
Sopron
33,8
27,2
-6,6
Szeged
37,3
23,2
-14,1
Székesfehérvár
34,3
21,8
-12,5
Szekszárd
24,2
16,4
-7,8
Szolnok
30,0
24,3
-5,7
Szombathely
25,5
22,1
-3,4
Tatabánya
30,9
18,9
-12,1
Veszprém
27,2
19,1
-8,1
Zalaegerszeg
29,1
27,1
-2,0
Átlag
31,3
22,2
-9,1
Budapestre
48,3
33,2
-15,0
Budapesten belül
17,8
11,6
-6,2
5. táblázat: A kibocsátó és a céltelepülések súlyozott átlagtávolsága, perc
Megyei
Távolság, jogú
perc
városok Budapest Átlag
–
10,0
863
1399
922
10,1–
20,0
203
376
232
20,1–
30,0
77
254
122
30,1–
40,0
60
94
75
40,1–
50,0
59
52
55
50,1–
60,0
59
46
50
60,1–
73
62
65
Átlag
124
129
126
6. táblázat: Az ingázók számának változása a kibocsátó és a céltelepülések távolságának
függvényében, százalék (2011/2001)
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2. ábra: Az 2014-es lehatárolás eredménye és a kibocsátó és a céltelepülések súlyozott
átlagtávolsága
Az egyes településekbe tartó ingázás vizsgálható aszerint is, hogy a céltelepülésektől a
távolság függvényében hogyan oszlanak el az ingázók. Ebben a vonatkozásban úgy is
feltehetjük a kérdést, hogy mely központok vonzzák kisebb, illetve melyek nagyobb
távolságból is az őket választó ingázókat. Az egyes távolságkategóriák közötti különbségek sok
esetben településszerkezeti különbségekre is visszavezethetők, így leegyszerűsítésként a 30
percen belüli távolságú településekről ingázók arányát vizsgáljuk az összes ingázón belül.
Megállapíthatjuk, hogy a vizsgált központokat megcélzó ingázás több mint 72%-a a
központoktól 30 percen belül elhelyezkedő településekről zajlik. Ennél az átlagnál három
település esetében láthatunk alacsonyabb arányt, ezek: Budapest (60,7%), Hódmezővásárhely
(67,1%) és Zalaegerszeg (71,6). E három település esetén az okok nyílván jelentősen eltérnek
egymástól. Az ezzel ellentétes oldalon állnak azok a települések, melyeknél a 30 percen belül
elhelyezkedő kibocsátó településekről érkező ingázók aránya kimagasló: Szekszárd (92,4%),
Salgótarján (91,7%) és Érd (89%).
ÖSSZEGZÉS
Vizsgálataink legfontosabb megállapításai közül kiemelhetjük, hogy bár a népesség
általános csökkenése egyértelműen befolyásolja a térbeli folyamatokat, viszont a térszerkezet
átalakulása ettől még folyamatosan zajlik. A térszerkezet alakításának egyik legfontosabb
motorja az ingázás, melynek mértéke – eltérő mértékben ugyan – de mindenütt nőtt az elmúlt
népszámlálás óta. A kibocsátó és céltelepülések átlagtávolsága csökkent, míg az ingázásra
fordított idő nagysága nőtt az elmúlt időszakban. Ez a tény mind a területi tervezésben, mind a
közlekedéstervezésben fontos folyamatokat fog várhatón elindítani. A friss agglomerációs
lehatárolás és a kibocsátó és a céltelepülések súlyozott átlagtávolságának összevetése
véleményünk szerint a térszerkezet potenciális változásának alapvető irányait vázolja,
amennyiben a jelenlegi folyamatok tartósan fennmaradnak.
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Utasi Zoltán1
AZ EGER – ENERGIARÉGIÓ PROJEKT TÉRINFORMATIKAI VONATKOZÁSAI2
AZ EGER – ENERGIARÉGIÓ PROJEKT ÁTTEKINTÉSE
Az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszéke és partnerei 2012-ben sikeres
pályázatot nyújtottak be „A megújuló természeti erőforrások és a klímaváltozás
kapcsolatrendszerének komplex vizsgálata egy fenntartható modellrégió kialakítása céljából
magyar-német közreműködéssel” (röviden Eger – Energiarégió) címmel (TÁMOP-4.2.2.A11/1/KONV-2012-0016). A projekt célja a megújuló energiaforrások és a klímaváltozás
területén célzott alapkutatások elvégzése a Kasseli Egyetem (Németország) közreműködésével,
a kutatásra épülő térségi térinformatikai adatbázis létrehozása és fejlesztése, valamint a hozzá
kapcsolódó energiahatékony gazdasági növekedést szolgáló tevékenységek kidolgozása egy
fenntartható modellrégió (1. ábra)kialakítása céljából.
A projekt központi elemét jelenti, hogy az eredményeket nem egymástól elkülönítve,
hanem egy térinformatikai rendszerbe szervezve történik az adattárolás és feldolgozás, melynek
célja egy nyitott, egységes alapra épülő digitális adatbázis létrehozása a különböző térképi
állományok és terepi adatfelvételezés integrációjával. Ezen tanulmány az adatbázis központi
elemét jelentő kataszteri térképek létrehozásának feladatait, problémáit mutatja be, valamint a
lehetséges megoldásokat tekinti át.
Az adatbázis építése az ESRI cég ArcGIS 10.1 szoftverével történik, melynek
kiválasztását sokrétű felhasználhatósága és az Európai Unióban betöltött kvázi hivatalos
térinformatikai szoftver státusa indokolja.

1. ábra: A projekt területének áttekintése (Utasi Z.)
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ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK A DIGITÁLIS TÉRKÉPI ADATBÁZISOKKAL KAPCSOLATBAN
Már a digitális adatbázis építésének első lépésénél, a megfelelő térképi alapok
biztosításánál nyilvánvalóvá válik, hogy Magyarországon a közhiteles, megfelelő részletességű
adatbázisok beszerzési lehetősége erősen korlátozott. Lényegében szinte minden tematikus
tartalom más-más – sokszor nehezen kideríthető – forrásból szerezhető be, melyek általában
monopolhelyzetet élveznek az adatbázis jogait illetően. Ennek következtében – főként a fejlett
országokkal való összevetésben – az árak irreálisan magasak, az adatbázis vételárához számos
egyéb költség kapcsolódik (pl. térinformatikai munkadíj):ehhez képest viszontsok tényező
csökkenti a használhatóságot, melyek közül akiemelkednek a korlátozott licenszek (az
általánosan elterjedt gyakorlat szerinti adott számú felhasználóra és időtartamra vonatkoznak),
a nem megfelelő naprakészség és a frissítések hiánya (sőt tiltása).
Másrészt a digitális formátumok sem mindig „felhasználóbarátok”.A napjainkban az
oktatásban, kutatásban, gyakorlati feladatok megoldásában széles körben használt
térinformatikai szoftverek (pl. ArcGIS) által használt fájltípusokat (pl. shp, gdb) egyes források
nem támogatják (pl. a kataszteri térképek dat formátuma). A raszteres állományoknál a nem
megfelelő felbontás és a georeferálás hiánya okoz sokszor gondot. Az – általában CAD-es
alapokon, még nem térinformatikai szemléletben készült – vektoros adatoknál is számos
probléma merül fel, melyek közül a leggyakoribb a nem megfelelő objektumtípus: felületek
(polygonok) helyett vonal, vonallánc helyett vonalszegmensek – mindezek következtében az
objektumok attribútumainak hiánya (melyet pótlására – jobb esetben – annotációkat tartalmaz).
Gyakran előfordul a szerző által csak „papírszemléletnek” nevezett jelenség: a térképek
vektorizálása során nem vették figyelembe a térinformatikai rendszerek sajátosságait és
lehetőségeit, melyek közül a kisméretű területek és a kitakarások kezelése jelenti a legtöbb
problémát.

2. ábra: Összefüggő objektumok megszakadása a vízhálózat példáján
A papírtérképen a kisméretű felületek feliratozása a felületen belül nem lehetséges, ezért
ennek objektumhoz való egyértelmű hozzárendelését valamiképpen szükséges jelezni (pl.
kapcsolójelekkel). A digitális állományban azonban ennek nincs jelentősége, mivel bármilyen
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méretű elemhez rendelhető attribútum. Ezzel szemben például a kataszteri térképek CAD-es
formátumában az alrészlet (mely a felületen belül feliratozható méretű) és szabvány alatti
alrészlet (amely viszont már nem), bár tartalmilag azonos, mégis két külön rétegben szerepel.
A papírtérképen az egymást fedő elemek kitakarják az alattuk lévőt. A vektoros
formátumban viszont a tartalom tetszőleges számú rétegre bontható, az egyes elemek
keresztezhetik, feddhetik egymást – a megszakadás csak a megjelenítés szintjén jelentkezik, az
adatbázisban nem.Ezzel szemben sok esetben a valóságbanegybefüggő (folytonos) elemek a
vektoros állományban részletekben jelentkeznek, mivel a vektorizálás csak a látható elemekre
terjedt ki, ezek értelemszerű összekötésére nem. A jelenség egyik látványos példája a shape
formátumú topográfiai térképekvízhálózata: mint a2. ábránlátható, a vektorizált vízfolyások (a
vastag, kék vonal a raszteres alapra helyezve) minden olyan elemnél, melyek a papírtérképen
kitakarják (hidak, átereszek, de még a térképi névrajz is) megszakadnak. Ezen hiátusok azonban
nemcsak esztétikai problémák: nyilvánvalóan rontják az adatbázis használhatóságát,
pontosságát, így ezek utólagos javítása szintén szükségszerű.
A megfelelő vetületi rendszer kiválasztása is nagy körültekintést igényel: a modern
térinformatikai szoftverek ugyan mind a raszteres, mind a vektoros állományok szinte
tetszőleges variációjú transzformációjára képesek, de az átalakítás az utóbbiak esetén mindig
pontatlanságot okoz. Általában a rendelkezésre álló adatforrások erősen befolyásolják a
választást: Napjainkban Magyarországon a polgári életben az Egységes Országos Vetületi
Rendszer (EOV) használatos, de nemzetközi együttműködés, országhatárokon átívelő feladatok
esetén komolyan megfontolandó a nemzeti rendszerek helyett egy egységes, általánosan
elterjedt projekció használata: a Mercator vetületek különböző változatai, illetve az Európai
Unióban lassan hivatalossá váló ETRS 1989 tűnnek erre alkalmasnak.
KATASZTERI TÉRKÉPEK
Az Eger – Energiarégió projekt adatbázisa a polgári kataszteri térképre épül, melynek
közhiteles forrása a Nemzeti Kataszteri ProgramNonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
Településenként, fekvés szerinti bontásban kétféle adatbázis-típusban (dat, dxf) kerültek
átadásra a digitális térképek. A dat formátum ugyan valódi térinformatikai állomány, de
használhatósága korlátozott, mivel az ArcGIS nem tudja kezelni, más módon
történőkonverziója viszont jelentős többletköltséggel jár. A dxf egy CAD-es állomány, az
említett programmal feldolgozható, viszont az adatbázis építését lényegében elölről kell
kezdeni.
A dxf formátumú kataszteri térképek problémái
Mivel a feldolgozáshoz a dxf formátum szolgált alapul, mely használhatóságát a következő
tényezők nehezítik:
- Nem tartalmaz felületet, csak vonalat, pontot és annotációt, ezeket viszont tematika szerinti
rétegekben.
- Az elemekhez nem kapcsolódik érdemi attribútum, csak a megjelenítéssel kapcsolatos
paraméterek.
- Mivel nincsenek valódi felületek, az ezekhez tartozó adatok annotációk formájában
szerepelnek.
- Ugyanakkor az annotációk sok esetben pontatlanok, melyek a vektorizálás hibáira vezethetők
vissza:
o A kezdőpontja a felületen kívül helyezkedik el a vektorizálás pontatlansága miatt.
o Nem megfelel rétegben található.
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o Egy objektumhoz tartozó annotáció több elemként szerepel (például az eredetileg több sorban
szereplő felirat több annotációra lett szétbontva).
- Egyes esetekben rossz rétegbe kerülnek tartalmak (vonalak, annotációk egyaránt).
- Más forrásokkal – például településrendezési tervekkel – való összevetésből kiderül, hogy
épületek, földrészletek határvonalai részben vagy egészében hiányoznak, illetve nem megfelelő
helyen szerepelnek.
- A beszerzésnél megzavarhatja a vásárlót, hogy bár egyes rétegek megtalálhatók, de üresek –
ezek csak külön díj ellenében járnak (például a földmérési alappontok).
A kataszteri térképek feldolgozása
A konverzió folyamata és eredménye
A műveletsor részletes leírását egy, a szerző által készített útmutató tartalmazza, ezért
jelen munkában csak vázlatos bemutatása történik meg. A feldolgozás először a települések,
majd ezek egyesítését követően a mintarégió szintjén történt.
Kezdő lépésként megtörtént a teljes, CAD-es (dxf formátumú) állomány exportálása az
ArcGIS szoftver File Geodatabase formátumába, objektumtípusonként és eredeti (fekvés
szerinti) fájlonként önálló Feature Class-okba, majd néhányadat (településnév, fekvés)
hozzárendelése után településenként egységes vonalas, illetve annotációs állományba
egyesítettük ezeket. Mivel a– későbbi – attribútum-hozzárendelés az annotációkon alapul, ezért
következő lépéskéntezeket tematika szerinti önálló Feature Class-okká bontottuk.A felületek
generálása a vonalas állományból – több lépésben – az eredeti rétegek alapján történt, melyetaz
annotációk alapján történő elsődleges attribútumozásuk követett. A különálló rétegek ezt
követően két állományba – földrészletek, illetve épületek – lettek összevonva annak alapján,
hogy feddhetik-e egymást.
Az elsődleges attribútumoka felületek azon adatai, amelyek - az annotációk
elhelyezkedése alapján – közvetlenül rájuk vonatkoznak (lényegében tartalmazzák az adott
feliratot). A földrészletek adatai: helyrajziszám (alrészlet betűjelzés szintig), régi
helyrajziszám, közterület neve, közterület alternatív elnevezései (régebbi utcanevek),
földhasználat (minőségi osztály), objektumtípus (ITR kód alapján), fekvés (belterület,
külterület, zártkert), település, forrás (eredeti vagy egyéb forrásból), földrajzi név (elsősorban
a hidrológiai elemeknél). Az épületek esetén az építménytípus, középülettípus, funkció,
intézménynév, házszám, fekvés, település, forrás került ilyetén módon hozzárendelésre.
Másodlagos attribútumoknak nevezzük azon adatokat, melyeket a térben valamely
módon kapcsolódó (lefedő, szomszédos, legközelebbi, stb.), vele tartalmi összefüggésben lévő
elemek alapján hozzárendelünk. Azon földrészletekhez, melyek tartalmaznak építményt (az
építmény attribútumai alapján), a következő adatok kapcsolódnak: házszám, utcanév, a rajta
lévő épület energetikai adatai. Az épületek másodlagos attribútumai: utcanév (legközelebbi
szomszéd elve alapján), emeletszám (terepi felmérés alapján), típusszám (terepi felmérés
alapján), levezetett, az energetikai számításokhoz szükséges adatok, illetve eredmények (pl.
nettó alapterület, tényleges energiafogyasztás, stb. – 3. ábra).
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3. ábra: Az épületek éves energiafogyasztása, földrészletekre vonatkozatva
A vektoros térkép hibáinak javítása
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-

-

Az kataszteri térkép feldolgozásának eddig ismertetett lépései automatikusak, a
kiindulási állományok hibái visszatükröződnek benne. A problémák javításának vannak jót
definiálható szabályai, de megjelenik a szubjektív elem is – a cél ennek minimalizálása.
A leggyakoribb problémát a hiányzó attribútumok jelentik: az eredeti dxf állományban a –
későbbiekben felületté alakítandó – objektum határvonalai által bezárt területen nem szerepel
annotáció, így értelemszerűen a konverzió – előzőekben ismertetett – automatikus részében
nem rendelődik hozzá attribútumként a felülethez. A hiány oka, így az arra adott megoldás
többféle lehet, melyek közül a gyakoribbak a következők:
Az eredeti állomány annotációinak kezdőpontja a jelölt felülethatárvonalainkívül található: bár
„ránézésre” be lehet azonosítani, hogy melyik elemhez tartozik (mert közvetlen közelében
helyezkedik el, esetleg „belelóg”), de mivel a kezdőpontja azon kívülre esik, így nem történik
meg a hozzárendelés. Ebben az esetben azérintett réteg fölé helyezve az eredeti annotációkat,
utólag írjuk be a hozzá tartozó értéket.
Teljesen hiányzik a szükséges attribútum: ebben az esetben, ha a szomszédos objektumok
adatai alapján ez nagy valószínűséggel meghatározható,úgy utólag pótolható az érték.
Ügyeljünk azonban arra, hogy számos esetben a valóság nem a szoros formai logikát követi.
Például a – gyakran hiányzó - házszámok semegyenletesen növekszenek. Amennyiben
lehetőség van rá, akkor más, megbízható forrásból (pl. településrendezési terv, Google Térkép,
terepi felmérés, stb.) pótoljuk az értéket, de bizonytalanság esetén inkább maradjon hiány.
Minőségi osztály pótlása: számos esetben a minőségi osztály annotációja csak egyszer szerepel
a földrészletben, így annak esetleges alrészletekre bontása után csak az egyik utódhoz
rendelődik hozzá. Ebben az esetben a minőségi osztály és a földrészletek határait kiemelve,
értelemszerűen pótolhatók. Sok esetben azonban teljesen hiányoznak.
A feldolgozás során az egyes objektumok nemcsak a „saját” annotációikat kapják meg
attribútumként, hanem más elemek adatait is rájuk vonatkoztathatjuk (másodlagos
attribútumok). Ennek egyik típuspéldája a közterületek elnevezése: az eredeti állományban az
utcanév csak magához az utat tartalmazó földrészlethez kerül hozzárendelésre – viszont a
térinformatikai állomány használhatóságát nagymértékben javítja, ha az épületekhez (egyes
esetekben az azokat tartalmazó földrészlethez is) hozzárendelésre kerül. Ez többféle módon
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történhet – mi a feldolgozás során a legközelebbi szomszéd elvét alkalmaztuk – de sok a
bizonytalansági tényező, melyeket utólag, manuálisan szükséges javítani. Néhány, gyakoribb
probléma és azok lehetséges megoldása:
Utcasarkon álló épület nem biztos, hogy ahhoz az utcához tartozik, amelyikhez közelebb
fekszik: ebben az esetben a házszámok alapján történhet a javítás (lényegében azt nézzük, hogy
a házszám alapján melyik utcába „illik bele”).
Szabálytalan utcahálózat, nem szokványos építkezési mód esetén szintén előfordulhat, hogy
nem a térben legközelebbi utcára nyílik az épület – a megoldás az előzőhöz hasonló.
Az adatok átvétele, a feldolgozás – előzőekben ismertetett – első lépései településenként
történtek, a további munkálatok viszont már a régió szintjén, ezért a különálló adatbázisokat
egyesítettük, melynek újabb problémákat hozott.Egyrészt meg kellett oldani ameglehetősen
kaotikus nevezéktan egységesítését, hiszen számos esetben még települési szinten is ugyanazt
az objektumtípust eltérő, illetve hibás megnevezéssel jelölték.Másrészt szükség volt a
topográfiai „összefésülésükre”: nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy a települések vektorizálása
egymástól függetlenül történt, így határuknál rések és átfedések jelentek meg. Ezek viszonylag
kisméretűek:az eltérés a határvonalra merőlegesen maximum néhány tíz centiméter, azzal
párhuzamosan viszont több száz méter is lehet – a településenként így adódó akár több száz
hibás felületet viszont egy térinformatikai rendszerben mindenképp korrigálni kellett. A
problémás területek automatikus beazonosítását követően a javítás már manuálisan történt,
mivel nem lehetett egységes eljárást bevezetni.
Közhitelesfelületegységek felbontásának problémája
Abból az alapelvből indultunk ki, hogy a közhitelesség ne sérüljön, azaz a megvásárolt
állományok eredeti határvonalai (mind a földrészletek, mind az épületek esetén) maradjanak
változatlan formában. A feldolgozás során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy bizonyos
esetekben szükséges eltérni az eredeti állapottól, de csak abban az esetben, ha ez a pontosság
növelését és/vagy többlettartalom elérését segíti.Ennek értelmében az eredeti polygonok
egyesítését, vonalak áthelyezését mindenképpen kerüljük, mert az adatvesztéssel jár, így csak
azok eredeti határvonalukon belüli kisebb részekre bontása jöhet szóba. A következőkben
áttekintjük ezek fontosabb, gyakoribb lehetőségeit.
Elsősorban csak akkor történjen változtatás, ha a hiányzó elem más, közhiteles forrásból
pótolható. A településrendezési tervek számos esetben többletinformációval szolgálnak az
eredeti kataszteri térképhez képest, így azok megfelelő formátumba alakítása után átvehetők
egyes elemei: hiányzó alrészlet határok, épületek, stb.. Aszélesebb körűhasznosítási
lehetőségekmiatt megfontolandó még azonelemek átvétele is, melyeket a jelenlegi kataszteri
térképek nem ábrázolnak: a közterületeken belüli, ténylegesen létező határvonalakat
(melyekegyébként nem jelennek meg önálló alrészletként, pl. útburkolat, árok, járda, vízfolyás
partvonala, stb.).
Másodsorban az objektumok az eredeti határvonalon belül felbonthatók, ha az
többlettartalom elérésével jár, melynek két, gyakoribb lehetősége a minőségi osztályok
megjelenítése vagy a felosztás a ténylegesállapot alapján. A felosztás viszont úgy történjen,
hogy az eredeti egységek bármikor visszanyerhetőek legyenek: ennek értelmében például egy
földrészlet „utódai” öröklik az eredeti helyrajziszámot, mely alapján a későbbiekben
egyesíthetők – ha a feladat úgy kívánja.
Az eredeti adatok tartalmazzák a minőségi osztály vonalait, mely a földrészletek
minőségi (termőértéki) besorolását jelenti. Ezen vonalak azonban önmagukban nem határolnak
le felületet, csak a földrészlethatárokkal együtt, ezért létrehozásukra csak a feldolgozás záró
szakaszábankerülhet sor, a földrészletek felosztásával. A4. ábrán látható a felbontás
eredménye: a vastag (piros) vonalak a jogi értelemben vett (azaz egy helyrajziszámhoz
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tartozó)földrészletek határát mutatják, míg ezen belül a vékonyabb vonalak (illetve színek) a
minőségi osztály szerinti bontást. Ezen felosztás alkalmas például a biomassza pontosabb
meghatározására, mivel terület minőségének megfelelő hozamok az egyes részekre
vonatkozóan kerülnek meghatározásra, s ezekből aggregálódik a végső eredmény, nem pedig
átlagértékkel kell számolni. Megjegyzendő azonban, hogy a minőségi osztály vonalait csak a
külterületi és zártkerti földrészletek tartalmazzák, a belterületi mezőgazdasági területek esetén
ilyetén osztályozásra nincs lehetőség.

4. ábra: Az eredeti földrészletek minőségi osztály szerinti bontása
A földrészletek határai és a valós állapotok számos esetben nem fedik egymást, s ha
lehetőség van rá, ezeket közelíteni szükséges egymáshoz. Egyszerűbb geometria, világosan
elkülöníthetőegységek esetén könnyebb a felosztás. Jó példa erre, amikor egy földrészlet több
utcát foglal magába: annak szétbontását az utcasarkoknál, a töréspontokhoz igazítva lehet
megtenni. Bonyolultabb állapotok – például úszótelkes földrészletek –nagy körültekintést
igényelnek. Egyes esetekben alternatív megoldások célravezetőbbek: mivel az épületekhez az
közterület nevének automatikus hozzárendelése a legközelebbi utca alapján történik, így a
tényleges állapottól nagyon eltérő földrészlet-elrendeződés esetén célszerű az utcákat
tartalmazó földrészletek külön rétegbe exportálása, s azon belül szabadabb, merészebb
„átszabások” – s ezen „munkaállomány” alapján történhet meg a hozzárendelés.
Az erdészeti földnyilvántartás
A projektben hangsúlyos szerepet játszik a biomassza energetikai felhasználásának
vizsgálata, melynek egyik fő forrása a faállomány. A termelés paramétereinek
meghatározásához (pl. biomassza tömege, minősége, megújulás ideje, stb.) az erdészeti
adatbázisokat használjuk fel. A polgári és az erdészeti kataszteri nyilvántartás között viszont
jelentős eltérés van: míg az előbbi jogi egység, mely nem igazodik a természetes határokhoz és
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így többféle termőterületet is magába foglalhat, úgy az utóbbi azon természeti (élőhelyi)
határokhoz igazodik, melyek meghatározzák az erdőgazdálkodás feltételeit. Így ezek együttes
használatánál két tényezőt kell figyelembe venni: az eltérő alapegységeket és határokat.
A polgári kataszteri földnyilvántartás legkisebb egységei a földrészletek (egyes esetekben
alrészletekre bontva), ezekönálló helyrajziszámmal rendelkeznek. Ezen azonosítók azonban
csak települési szinten egyediek, a különböző településeken ismétlődhetnek, másrészt nem
egységes formátumúak (változik a hosszuk, központozást tartalmazhatnak) – országos szintű,
egységes, közhasználatban lévő kódolási rendszer jelenleg nem létezik. Az erdészeti kataszteri
nyilvántartás legkisebb egysége az erdőrészlet, mely általában kisebb a földrészletnél, az e
fölött álló, több erdőrészletet magába foglaló erdőtag viszont nagyobb. Az erdészetben azonban
létezik egy országos szintű, egységes kódolása (pl. az erdőrészlet azonosítója: 4024199070),
mely a következőket foglalja magába:
Település: az első 4 karakter (a példában: 4024)
Erdőtag: az 5-7. karakterek (a példában: 199)
Erdőrészlet: 8-10. karakterek (a példában: 070). Itt az eredetileg betűvel jelzett alrészek
átkódolása is megtörtént (pl. a - 010, b - 020; a1 – 011, stb.).
Másrészt – kis túlzással – kijelenthetjük, hogy a két nyilvántartás határvonalainak
egybeesése inkább kivétel, mint szabály (5. ábra).Ezek összeigazítása lényegében csak az
állami és nem állami tulajdonú területek határán történt meg, ráadásulaz sem az egész országra
kiterjedően.

5. ábra: Erdészeti (fekete) és polgári kataszteri (piros) határvonalak és azonosítók
Mivel az erdészeti földnyilvántartás a polgáritól eltérő méretű és kódolású egységeket
használ, így az erdőrészletekre vonatkoztatott biomassza-produktumot földrészletekre kell
vonatkoztatni, az előbbi egységek területének megfelelő arányban: azaz szükség van ez
előbbiek részarányos értékének meghatározására, illetve aggregálására – ez azonban az
átlagolódás miatt torz adatokat eredményezhet.
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ÖSSZEGZÉS
A térinformatikai rendszer alapját jelentő térképi tartalmak beszerzése, előállítása nagy
körültekintést igényel. Számos tartalom egyáltalán nem érhető el megfelelő digitális formában,
de a már létezőkadatszerkezete, objektumtípusai sok esetben a projekt céljainak nem
megfelelők, átdolgozást igényelnek, mely során a cél a minél kisebb adatvesztés, illetve
többlettartalom hozzáadása.Az alaptérképek hibáinak, hiányosságainak javítása, pótlása
változatos módszerekkel történhet.A kataszteri tartalmak bővítése többféle forrásból
lehetséges, melynek során a közhitelesség fenntartása lényeges szempont, de meg kell jelennie
a valós állapotoknak is (pl. a területhasználatban).
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Uzzoli Annamária168 – Földi Zsuzsa169
KLÍMAADAPTÁCIÓ – EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK EGY
TRANSZNACIONÁLIS PROJEKT KAPCSÁN170
BEVEZETÉS
Az utóbbi évek tapasztalatai és kutatási eredményei alapján megállapítható, hogy a
Kárpát-medencében tipikus természeti veszélyhelyzetek alakulnak ki a klímaváltozással
összefüggésben, amely esetekben a katasztrófavédelemnek is be kell avatkoznia az
infrastruktúra, a közlekedés, az élelmiszerellátás, valamint az emberek biztonságának
biztosításához, megóvásához. A globális klímaváltozáshoz kötődő szélsőséges időjárási
helyzetek az elmúlt években egyre többször okoztak jelentős anyagi károkat és személyi
sérüléseket a Kárpát-medencében. Az éghajlatváltozáshoz kötődő kockázatok nyomán
kialakuló veszélyhelyzetekre való felkészülésben, a beavatkozásban és a következmények
felszámolásában speciális, a gyakorlatban eredményesen hasznosítható ismeretekre van
szüksége a katasztrófavédelemnek.
A katasztrófa-kockázatok növelik a helyi társadalmak sérülékenységét, egyben jelentős
mértékben igénylik a tudatos felkészültséget a lakosság és a helyi intézmények részéről,
valamint a hatékonyabb beavatkozást a katasztrófavédelem részéről. A klímaváltozással
összefüggésbe hozható természeti veszélyhelyzetek alapos megismerése nemcsak tudományos
feladat, hanem egyre inkább feltételezi a nemzetközi együttműködéseket országok és
intézmények között. Ennek egyik aktuális példája az ún. SEERISK projekt, amelynek fő célja
és feladata a közös, általánosan alkalmazható kockázatértékelési módszertan kidolgozása
(www.seeriskproject.eu).
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF)
vezetésével 2012-ben indult útjára a transznacionális program, kilenc közép- és délkeleteurópai ország partnerségével (1. ábra), valamint 19 intézmény (pl. önkormányzatok, helyi
katasztrófavédelmi szervek, hidrológiai és meteorológiai szakszolgálatok stb.) részvételével. A
projekt az Európai Unió Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Programjának
(SEE Program) keretében valósul meg 2014 év végéig. Hazai környezetben a magyar állam
társfinanszírozása járul hozzá a feladatok kivitelezéséhez.
A kutatás a klímaváltozással összefüggésbe hozható természeti veszélyhelyzetek
definiálására, illetve a helyi közösségek felkészültségének értelmezésére, és az ennek nyomán
szükségessé váló katasztrófavédelmi megelőzés és felkészülés hatékonyabbá tételére irányult.
Az alkalmazott kutatás keretében született eredmények modellként és módszertani ajánlásként
168

Uzzoli Annamária: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Budapest

E-mail: uzzoli@rkk.hu
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Földi Zsuzsa: terület- és településfejlesztő szakértő

E-mail: foldizsu@hotmail.com
A tanulmány az Európai Unió támogatásával, a SEERISK – „Közös katasztrófavédelmi kockázatértékelés és felkészülés a
Duna makrorégióban” (SEE/C/0002/2.2/X SEERISK) nemzetközi projekt keretében készült el.
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alkalmazhatók a Duna makrorégióban található és a különböző természetei veszélyhelyzetek
(pl. árvíz, erdőtűz, szélvihar, szárazság, hőhullám stb.) által veszélyeztetett országok számára.
A tudományos alapokon nyugvó együttműködési program arra is jó példa, hogy a kutatók, a
katasztrófavédelmi szakértők és a döntéshozók a gyakorlatban hogyan tudják egymás munkáját
kiegészíteni, miként képesek az éghajlatváltozással összefüggésbe hozható természeti
veszélyhelyzetek problematikáját komplexitásukban értelmezni, kezelni.



1. ábra: A SEERISK projekt partnerországai és az esettanulmányok mintaterületei
Jelmagyarázat:
Siófok – esettanulmányok mintaterületei
Jelen tanulmányban a nemzetközi projekt legfontosabb eredményeit mutatjuk be,
elsősorban a társadalmi vizsgálatok módszertanára, azok eredményeinek kiértékelésére, illetve
a nemzetközi összehasonlítás tapasztalataira fókuszálva. A megvalósult projekt feladatai között
nem szerepelt az éghajlatváltozás helyi hatásainak tudományos bizonyítása, így most sem
térünk ki ennek magyarázatára. A projektterv végrehajtása során elfogadtuk a partnerországok
döntését, amikor is különféle értékelési szempontok szerint (pl. érintett lakosok száma,
hőséghullámhoz kötődő orvosi beavatkozások száma stb.) olyan természeti veszélyhelyzeteket
választottak ki a közös módszertan gyakorlati alkalmazásához, amelyek adott mintaterületen
tipikusak és speciális kihívásokat jelentenek a helyi katasztrófavédelem számára.
Célok és módszerek
A projekt elsődleges célja a kockázat-felmérési eredmények és a társadalom
veszélyhelyzeti felkészültségének javítása, különösen az éghajlatváltozás miatt bekövetkező
katasztrófák esetén, mindezekkel pedig egységes módszer és gyakorlat kialakítása a szélsőséges
időjárás okozta természeti katasztrófák kockázatának elemzésére és kezelésére, valamint a
lakosság megfelelő felkészítésére (SEERISK Kézikönyv 2014). A közös kockázatértékelési
módszertan integrálja az Európai Bizottság kockázatértékeléssel és kockázati térképezéssel
kapcsolatos iránymutatásait (Európai Bizottság 2010), figyelembe veszi a végfelhasználók
egyedi kihívásait, valamint praktikus megoldásokat ajánl. A természeti veszélyek és a
veszélyeztető tényezők széles körét számba vevő módszertan alkalmazásával a partnerországok
egységes elvek mentén végezték el a kockázatértékelés folyamatát, valamint bonyolították le a
társadalomtudományi vizsgálatokat.
A partnerországok közül hat mintaterületen (pilot területen) esettanulmányok készültek
2013-ban (1. táblázat), amelyek célja volt a helyi természeti sajátosságokat figyelembe véve,
illetve a rendelkezésre álló meteorológiai adatokat feldolgozva új közös kockázatértékelési
módszertan kidolgozása. A mintaterületeken megvalósult kockázatértékelés eredményeit a
2014 nyarán és őszén levezényelt katasztrófavédelmi szimulációs gyakorlatok is felhasználták.
592

Az esettanulmányok részét képezték a társadalmi vizsgálatok is, amelyek eredményeinek
felhasználásával helyi és nemzeti szinten alkalmazható klímaadaptációs javaslatokat
fogalmazott meg a projekt (SEERISK Guideline 2014). A társadalmi tudatossági elemzés
tapasztalatai alapján közös veszélyhelyzeti kommunikációs stratégia kidolgozása történik meg
az év végéig.
A mintaterületek vizsgálati szintje a településtől (pl. Siófok) a több településből álló
nagyobb területekig (pl. Velingrad) terjed, így a lakosságszámban is jelentő eltérések vannak
közöttük. A projektpartnerek által kiválasztott vizsgálandó veszélytípusok jól tükrözik a
térségben gyakoribbá és szélsőségesebbé váló hidrometeorológiai veszélytípusokat, amelyek
akár természeti katasztrófák kialakulásához is vezet(het)nek. Tény, hogy a klímaváltozás
hatására megváltozott a természeti veszélyek intenzitása, gyakorisága, térbeli kiterjedése és
időtartama, azonban az éghajlati szélsőségek csak akkor eredményeznek katasztrófahelyzetet,
ha a helyi közösségek veszélyekkel szembeni kitettsége növekszik, vagy a sérülékenysége
jelentős, vagy a klímaadaptációs171 képességük alacsony (pl. Daboub 2014, IPCC 2012, Pappné
Vancsó 2014).
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1. táblázat: A SEERISK projekt mintaterületeinek alapadatai
Forrás: SEERISK Guideline 2014.

Szlovákia

A projekt alapkoncepciója interdiszciplináris eszközökkel megvalósított integrált
szemlélet alkalmazása a vizsgálati téma tudományos kutatásában ahhoz, hogy végső soron az
összes eredmény és tapasztalat a mindennapi életben is hasznosítható következtetések,
javaslatok formájában hozzáférhetők legyenek az érintettek számára (2. ábra). Az
éghajlatváltozással összefüggő természeti veszélyhelyzetek okozta kockázatok felmérésében az

Az adaptáció az éghajlatváltozással összefüggő károk mérséklése és a klímaváltozás hatásaira való érzékenység
csökkentése érdekében tett intézkedések összessége (pl. Bukovics 2011, Schmidt 2010 stb.).
171
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egyik kutatócsoport a kockázati felméréssel, a másik kutatócsoport a problémakör
társadalomtudományi vizsgálatával foglalkozott.
A kockázatértékelés három lépésből állt: a kockázatok azonosításából, a kockázatok
elemzéséből és a kockázatok kiértékeléséből. A folyamatban szereplő minden lépést részletesen
leír az Európai Bizottság kockázatértékeléssel és kockázati térképezéssel kapcsolatos
iránymutatása. A projekt kezdetén minden mintaterületen kiválasztásra került a vizsgálandó
természeti veszélytípus és az értékelés szempontja, vagyis a káresemény által okozott negatív
hatások jellemzésére használt tényező. Ezt követően meghatározásra került azoknak az
adatoknak a legszűkebb halmaza, amelyek nélkülözhetetlenek a különböző kockázat-típusok
térinformatikai módszerekkel történő elemzése, térképezése során. A projekt partnerek
összegyűjtötték az elérhető adatforrásokat, valamint kidolgozták a lehetséges veszély- és hatásszintek mintaterületre vonatkozó kategorizálását, a kockázati mátrixot. Végül a téradatok
konverziójával, integrálásával és elemzésével elkészültek a részletes veszélyesség-, hatás-,
illetve kockázati térképek, statikus és interaktív web-alapú formátumban egyaránt.
[A tanulmány további részében nem foglalkozunk a kockázatértékelés eredményeivel, ezekről
bővebben a projekt honlapján lehet tájékozódni (www.seeriskproject.eu), ugyanis a projektben
feladatunk a társadalmi tudatosság és felkészültség felmérése, társadalomtudományi vizsgálata
volt (Földi és Uzzoli 2014).]
Kockázatértékelés és a társadalmi kockázat-tudatosság
felmérése
Kockázatértékelés és
kockázati térképezés

A társadalmi tudatosság
és felkészültség felmérése

Az eredmények szintézise

GAP ANALÍZIS
(hiányosságok és problémák feltárása)

Javaslattétel
2. ábra: A SEERISK projekt kutatási tevékenységeinek összefüggései a társadalomtudományi
vonatkozások kiemelésével
Forrás: Földi et al. 2014.
Az éghajlatváltozás társadalmi szempontjai a helyi közösségek kockázatokkal szembeni
tudatosságának és felkészültségének vizsgálatával összefüggésben jelentek meg a projektben.
A mintaterületeken egységes útmutató és közös szempontok alapján a helyi lakosokkal és a
helyi szereplőkkel történt meg a felmérés lakossági és intézményi szinten. A különböző
vizsgálatokban előtérbe helyeztük a társadalomtudományi módszereket (pl. kérdőíves felmérés,
interjúkészítés, dokumentum-elemzés). A tanulmány alábbi fejezeteiben ezeknek a
vizsgálatoknak a módszertanát magyarázzuk, illetve értékeljük az eredményeket,
tapasztalatokat.
A kockázatértékelés és a társadalmi tudatosság-felmérés eredményeinek szintézise, majd
összevetése rávilágított a veszélyekkel szembeni tényleges kitettség és a helyi közösségek
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felkészültségi foka közti eltérésekre (gap-analízis)172. Ezek alapján kerültek megfogalmazásra
azok a szakpolitikai javaslatok, amelyeket a projekt ajánl nemzetközi adaptálásra.

TÁRSADALMI TUDATOSSÁG ÉS FELKÉSZÜLTSÉG VIZSGÁLATA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI
ESZKÖZÖKKEL

A

A mintaterületeken elvégzett társadalomtudományi vizsgálatok lakossági és intézményi
felmérésre irányultak. A lakossági felmérés alapvetően a kérdőívezés módszerével készült, amit
egy katasztrófát átélt helyi lakossal készített interjúval egészítettünk ki. Az intézményi szintű
társadalomtudományi vizsgálatok szintén beépültek az esettanulmányokba, amelyek minden
mintaterületen azonos módszertan alapján készültek el és végső céljuk az volt, hogy a partnerek
teszteljék a klímaváltozásból eredő kockázatok felmérésére és a társadalmi tudatosság mérésére
irányuló módszertant. A helyi szereplőkkel (pl. intézményvezetők, döntéshozók, civil
szervezetek, katasztrófavédelmi gyakorlati szakemberek stb.) félig strukturált interjúk
készültek, valamint különböző szempontok szerint a helyi fejlesztési dokumentumok elemzése
valósult meg. A projektpartnerek végezték el a vizsgálatokat az adott mintaterületen, majd
részben egy közös útmutató alapján a kiértékelést is, s ezek alapján feladatunk volt az
eredmények szintetizálása, a nemzetközi összehasonlítás elkészítése, és a szakpolitika
javaslatokhoz szükséges tapasztalatok közreadása. A fejezet következő részeiben az egyes
vizsgálati módszereket külön-külön tárgyalva összegezzük a projekt legfontosabb eredményeit,
tapasztalatait.
A HELYI LAKOSSÁGI FELMÉRÉS, A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI
A helyi léptékű kockázatfelmérés módszertani eszköztárában a kérdőíves felmérést
elsődlegesen a társadalom veszélyeztetettség-tudatának és a klímaváltozáshoz kapcsolódó
természeti veszélyhelyzetekre való felkészültségének megismeréséhez alkalmaztuk. A
kérdőíves felmérés célja a lakosok klímaváltozással kapcsolatos tudásának, információszerzési
forrásainak, a veszélyeztetettség-érzés egyéni értékelésének és a klímaváltozással összefüggő
természeti veszélyhelyzetekre való felkészültségének, illetve a preventív tevékenységek
vizsgálata volt.
Összesen hat partnerországban, hat mintaterületen folytak a vizsgálatok 2013 nyarán, és
1644 kérdőív került kitöltésre (2. táblázat). Általában egy héttől egy hónapig terjedő
időintervallumon belül zajlottak le a felmérések kérdezőbiztosok közreműködésével. Minden
mintaterületen különböző szempontok szerint több területi mintavételi egység kiválasztása
történt (összesen 27 db): kiválasztásukban a helyi épített környezet sajátosságai és a tipikus
lakóhelyek (pl. belváros, külváros, szuburbia stb.) voltak mérvadóak. A mintaterületek
népességének 1%-át érintette a kérdőíves megkérdezés, amelynek megoszlása népességarányos
volt a területi mintavételi egységek helyi lakosságszámának megfelelően. A felmérés nem
tekinthető reprezentatívnak a helyi lakosság életkorára és iskolai végzettségére nézve. Ennek
oka egyrészt, hogy jelentős különbségek léteznek az egyes mintaterületek népességszáma
között, másrészt a népszámlálási adatok települési szintű hozzáférhetősége – amely
információkat szolgáltat a kormegoszlásról – eltérő a partnerországokban.
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Az üzleti és marketingtervezés során gyakorta használt modell az ún. gap analízis, más néven rés-elemzés. A
módszer lényegében a jövőbeli célokat és a várható teljesítményt hasonlítja össze, és az eltérés kiküszöbölésére
próbál megoldásokkal szolgálni (Babbie 2001). A módszer alkalmazása általánosan elterjedt a SWOT analízis
helyettesítőjeként a térbeli, társadalmi jelenségek vizsgálatánál is, jellemzően a meglévő és kívánt (ideális)
állapot közötti különbség definiálására használható, amelyből kiindulhat egy szakmai javaslattevő tevékenység.
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A mintaterületeken azonos módszertan alapján történt meg a felmérés: utcai
megkérdezéssel, egy-egy kérdőív kitöltése pedig 25-30 percet vett igénybe. A felméréssel
kapcsolatban általános tapasztalat volt minden területen, hogy a helyi lakosok segítőkészek és
nyitottak voltak a felmérésre, s általában nehézséget csak a természeti veszélyhelyzetekkel
kapcsolatos fogalmak értelmezése és az egyéni értékelésre épülő kérdések megválaszolása
jelentette. Az eredmények kiértékelését a projektpartnerek végezték el előre megadott
szempontok alapján: ennek során nemcsak a kérdésekre adott válaszok, válaszkategóriák
összesítése történt meg, hanem bizonyos kérdések közötti összefüggésekre (keresztelemzés) is
kíváncsiak voltunk, illetve területi és demográfiai jellemzők alapján is elemeztük a nyers
adatokat (3. táblázat).
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2. táblázat: Alapadatok a SEERISK kérdőíves felmérésről

Értékelési
szempont

Eredmények, megállapítások

Demográfiai

A globális klímaváltozással kapcsolatos tudásszint összefügg az életkorral
és az iskolai végzettséggel.
Az életkortól és az iskolai végzettségtől függetlenül az emberek legnagyobb
része a televíziót és rádiót használja az információszerzésben.
A fiatalabbak bizonytalanok a klímaváltozás hatásainak értékelésében.
A veszélyeztetettség-érzés az életkorral nő, leginkább a 60 év felett érzik
magukat veszélyeztetve.
A gazdaságilag aktív népesség úgy gondolja, nem elég informált a
katasztrófavédelmi intézkedésekről, és nem érzi elég hatékonynak a
természeti veszélyhelyzetekkel kapcsolatos tájékoztatást.

Területi

A hátrányos társadalmi környezetben és/vagy rossz lakáskörülmények
között élők inkább érzik magukat veszélyeztetve a természeti
veszélyhelyzetek által.
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A 35 év alatti városlakó generáció számára elsődleges modern
kommunikációs eszközök szerepe már vetekszik a hagyományos
eszközökével.
A földrajzi perifériákon élők számára a helyi média nyújt speciális
információszerzési forrást.
Néhány mintaterületen egyfajta bizonytalanságra utal, hogy egyszerre több
természeti kockázat is megjelenik a válaszok között (pl. Arad,
Magyarkanizsa, Szenice), míg máshol pedig nincs nagy különbség a
válaszok megoszlásában a legnagyobb arányban megnevezett természeti
kockázatok kapcsán (pl. Velingrad).
Bizonyos esetekben jelentős különbség van abban, hogy a megkérdezettek
mely természeti veszélyhelyzeteket tartják leginkább veszélyeztetőnek,
illetve hogy a kockázatértékelési folyamat során mely veszélytípus került
kiválasztásra (pl. Bulgáriában, Szerbiában és Szlovákiában).
Egyedi

A klímaváltozás szerepe megjelenik a megelőzéssel és felkészüléssel
kapcsolatos egyéni döntéshozatalban.
A személyes kompetencia és a háztartások anyagi helyzete erőteljesen
meghatározza a lakosok preventív magatartását, így a személyes
hatáskörben
kivitelezhető
óvintézkedések
megvalósítása
az
életkörülményektől és a jövedelemszinttől függ.
A lakossági megelőzést és felkészülést jelentősen befolyásolják az iskolai
végzettségtől és az anyagi helyzettől függő egyéni kompetenciák.
A válaszadói vélemények alapján leggyakrabban megnevezett természeti
veszélyhelyzetek együttesen tükrözik az emberek tapasztalatait, a média
által hangoztatott információkat és a megszerzett ismeretek készségszintű
alkalmazását.

Keresztelemzési

Azok
között,
akik
rendszeresen
használják
az
internetet
információszerzésre, többen vannak, akik jelentősnek értékelik a
klímaváltozás hatásait.
A veszélyeztetettség-érzés függ az átélt veszélyhelyzettől, és annak
következményeitől.
Azok között, akik átéltek már valamilyen természeti veszélyhelyzetet
életükben, markánsan magasabb azok aránya, akik veszélyeztetve érzik
magukat.
Akik már kerültek valamilyen természeti veszélyhelyzetbe életük folyamán,
többet tesznek a természeti veszélyhelyzetek megelőzéséért és a megfelelő
szintű felkészülésért.
3. táblázat: A kérdőíves felmérés legfontosabb megállapításai

A kérdőíves felmérések és a természeti veszélyhelyzetet/természeti katasztrófát átélt
lakosokkal készített interjúk eredményei, illetve a végső konklúziók alapján a következő
problémákra hívjuk fel a figyelmet:

A globális klímaváltozás hatásai érzékelhetőek a megkérdezett lakosok tapasztalataiban,
azonban azok természeti veszélyhelyzetekkel való összefüggéseinek értékelése nem
egyértelműen utal megfelelő mélységű tudásszintre.

A klímaváltozással, a felkészüléssel és a megelőzéssel kapcsolatos speciális ismeretek
megszerzésében teljesen háttérbe szorul az oktatás szerepe.
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A lakosok – saját bevallásuk szerint is – kevésbé felkészültek a természeti
veszélyhelyzetekre: a megelőzés különböző formáiban pedig nem feltétlenül a klímaváltozás
hatásainak kezelése dominál.

A megkérdezettek veszélyeztetettség-tudata nem minden esetben párosul az egyéni
felelősség-érzet növekedésével.

A helyi szintű felkészítő akciók ellenére ellentmondásosak és szélsőségesek az emberek
reakciói természeti veszély- és katasztrófahelyzetekben.
A HELYI, KÖZÖSSÉGI SZINTŰ DÖNTÉSHOZÓI, INTÉZMÉNYI FELMÉRÉS LEGFONTOSABB
EREDMÉNYEI

A helyi szereplők (intézmények, döntéshozók) klímatudatosságát és felkészültségét
kvalitatív kutatási módszerekkel (dokumentumelemzés, félig strukturált interjúk) vizsgáltuk.
Ezek a módszerek lehetővé teszik a helyi szervezeti, intézményi szint szerepének alapos
megismerését a klímaváltozás és következményeinek értékelésében, egyúttal a gyengeségek
beazonosítását is lehetővé teszi.
A társadalom és a közintézmények felkészültségének és a kockázatokkal kapcsolatos
ismereteinek elemzéséhez helyi szinten az önkormányzatok fejlesztési dokumentumainak
áttekintésére volt szükség. Az elemzés középpontjában minden esetben a klímaváltozás állt,
abban a tekintetben, hogy a globálisan meghatározó téma megjelenik-e a vizsgált
dokumentumokban olyan befolyásoló tényezőként, mint amelyik hatással van a mindennapi
tevékenységekre, a jövőbeli fejlesztési prioritásokra, a lokális beavatkozásokra és a döntéshozói
intézkedésekre. A vizsgált fejlesztési dokumentumokat a következő csoportokba soroltuk:
1. Katasztrófavédelmi tervek
2. Rendezési tervek (pl. szerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat stb.)
3. Fejlesztéspolitikai dokumentumok (pl. terület- és településfejlesztési koncepciók, stratégiák,
Integrált Városfejlesztési Stratégia, Integrált Településfejlesztési Stratégia stb.)
4. Szakági, tematikus tervek (pl. környezetvédelmi programok, klímavédelmi tervek stb.)
Az egyes mintaterületeken eltérő névvel, de pontosan definiált jogszabályi
kötelezettségen alapuló katasztrófavédelmi tervek elsősorban operatív jellegűek, beavatkozásorientáltak és a helyi klimatikus adottságok miatt kialakult katasztrófahelyzetek megoldására
koncentrálnak. Nem céljuk az ok-okozati összefüggések feltárása, s magának a
klímaváltozásnak a befolyásoló szerepe csak néhány mintaterület katasztrófavédelmi tervében
került említésre (pl. Arad, Siófok, Szarajevó-Ilidža). Általános megfigyelés volt, hogy minden
mintaterület katasztrófavédelmi terve hangsúlyozza a megelőzés és a megfelelő lakossági
felkészítés, illetve mindezekkel összefüggésben együttműködések jelentőségét. A
katasztrófavédelmi tervek alig utalnak más helyi tervezési dokumentumok tartalmára: ha ez
előfordul, akkor elsősorban a településszerkezeti/területrendezési tervvel kapcsolatban.
Szinte minden mintaterületen tapasztalható volt, hogy a különféle rendezési tervek a
klímaváltozás témakörével külön nem foglalkoznak, ok-okozati relációkat nem tárnak fel, csak
mérhető környezeti tényeken alapulnak. A klímaváltozás következményeinek kezelése nagyon
lassan kerül be az ilyen jellegű dokumentumokba, mert a szabályozási, rendezési tervek
módosítása sok időt igényel.
A helyi fejlesztésorientált dokumentumok ugyanazt a struktúrát követik minden
mintaterületen. A kapcsolódó hatásértékelés, például a környezeti hatáselemzés, még nem
mindenhol elterjedt gyakorlat. A klímaváltozás következményei nem jelennek meg erőteljes
témaként ezekben a fejlesztési dokumentumokban. A fejlesztési célú beavatkozások és
projektek szinte egyáltalán nem értelmezik a klímaváltozás következményeit, még akkor sem,
ha valójában amiatt válnak szükségessé. Az ilyen jellegű dokumentumok készítésekor a
598

jövőben nagyobb mértékben kell figyelembe venni a klímaváltozás helyi hatásait már csak
abból kiindulva is, hogy ezek a dokumentumok a forrásszerzés megalapozói.
A szakági tervek a klímaváltozás témakörének fontos megalapozói és megjelenítői. Nem
minden projektpartner rendelkezik ilyen tervvel. Ez a dokumentumtípus az ok-okozati
összefüggések rendszerében az okokra koncentrál, a beavatkozás és az intézkedések
tekintetében. Ez elsősorban a természetes folyamatba való beavatkozás feletti kontrollt jelenti
(pl. a globális felmelegedéshez hozzájáruló CO2-kibocsátás csökkentése). A helyi
klímaváltozási alkalmazkodási stratégiák egyelőre nem jelennek meg kulcsfontosságú
eszközként, viszont a projektpartnerek nagyobbrészt rendelkeznek nemzeti stratégiákkal,
amelyek az elmúlt években kezdtek el adaptációs kérdésekkel is foglalkozni.
A dokumentumelemzés részeként a vonatkozó szabályozási környezet dokumentumainak
(pl. katasztrófavédelmi törvények, határozatok, rendeletek stb.) tartalomelemzését is
elvégeztük a társadalmi vonatkozású vizsgálatainkban. Összességében megállapítható, hogy a
jogszabályi változások minden partnerországban történtek az elmúlt években, ami alapvető
átalakulást hozott a korábban különálló katasztrófavédelem, polgári védelem és tűzoltóság
szervezeti rendszerében. Ez részben integrációs, részben pedig centralizációs folyamatokat
jelentett az elmúlt évtizedben, hogy a rendszer hatékonyabban működjön. Alapvetően felülről
irányított döntéshozói folyamat befolyásolja a katasztrófavédelem szervezeti felépítését és
működési mechanizmusát minden partnerországban. Az összes mintaterület esetében a helyi
kompetenciák az önkormányzat (polgármester) kezében maradtak, de nagyobb területre
kiterjedő veszélyhelyzetek esetében az irányítást szakmai felsőbb szintű vezetők veszik át.
Minden egyes mintaterületen az esettanulmányok keretében legalább négy félig
strukturált interjú készült a helyi szereplőkkel. Az interjúkérdések és az elemzési szempontok
alapján az alábbi öt nagy témakörben összesítjük a legjelentősebb eredményeket,
tapasztalatokat (tematikus következtetések).
1.
A kockázati kitettség szubjektív értékelése: Az elkészült interjúk alapján alapvető
különbség volt a projektpartnerek között a globális klímaváltozás helyi hatásainak
megítélésében. Arad, Magyarkanizsa, Szarajevó-Ilidža, Siófok mintaterületeken egyetértenek
azzal, hogy a helyi szélsőséges időjárási helyzetek a klímaváltozás következményei, míg ebben
a kérdésen Szenice és Velingrad mintaterületeken az időjárás ciklikus változását nevezik meg
fő tényezőként.
2.
A klímaváltozással kapcsolatos katasztrófavédelmi preventív tevékenység: Az
interjúalanyok döntő többsége hangsúlyozta a kooperáció jelentőségét a lakosság
felkészítésében és a megelőző tevékenységekben. Ennek lényege, hogy helyi szintén minél több
érintett és érdekelt szereplőt (stakeholder) kell bevonni a prevencióba, például a
katasztrófavédelmi kirendeltségek mellett az oktatási, az egészségügyi, a szociális szektor
résztvevőit, az önkormányzatokat, de akár az adott településen található munkahelyeket is.
Szintén fontos lenne a hatékony megelőzés megvalósítása érdekében a központi intézkedéseket
kiegészíteni a települési adottságokra jobban reflektáló helyi intézkedésekkel.
3.
Lakosság felkészültségének értékelése a helyi intézmények részéről: Egybehangzó
vélemény volt az interjúk során megkérdezettek részéről, hogy a helyi lakosok nagyobb része
kevésbé érdeklődik a klímaváltozás és/vagy a természeti veszélyhelyzetek helyi
következményei iránt. Ez egyrészt adódik abból, hogy nem minden esetben jutnak megfelelő
információkhoz, másrészt pedig a megfelelő ismeretek hiányában, anyagi és/vagy egyéb
források hiányában pedig eleve nem eléggé felkészültek a katasztrófahelyzetekre. Általában a
helyi önkormányzatok vezetői és a katasztrófavédelmi szakértők számoltak be arról, hogy
nagyon sokszor a lakosok felelőtlen magatartása is hozzájárul veszélyhelyzetek kialakulásához
(pl. illegális beépítések és hulladék-lerakás stb.)
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4.
Helyi lakosság felkészítése a helyi illetékes szervek, intézmények részéről: Általános
tapasztalat volt az interjúk alapján, hogy a felkészítés hatékonyságát növeli, hogy egyrészt
célcsoportokra (pl. fiatalok, idősek, veszélyeztetettek) fókuszálnak, másrészt a preventív
tevékenységekben bővítik az önkormányzatok mozgásterét, harmadrészt pedig minél több
érintettet vonnak be a felkészítésbe, megelőzésbe.
5.
A klímaváltozás és a helyi klímasajátosságok hatása a városüzemeltetésre,
városfejlesztésre: Ennek megítélése az interjúkban változó volt mintaterületenként, azonban a
kritikus infrastruktúra védelme mindenhol prioritást kapott. A helyi adottságok minden
mintaterületen megadták a jellegzetes vonását annak, hogy milyen módon jelenik meg a
klímaváltozás az infrastruktúra fejlesztésében és működtetésében.
ÖSSZEFOGLALÁS
Az előzőekben bemutatott SEERISK projekt felhívja a figyelmet a makro–regionális
szintű együttműködés és információ-áramlás fontosságára, valamint az adaptálható közös
módszertan alkalmazhatóságának, felhasználhatóságának szerepére. A globális klímaváltozás
helyi következményeinek kezelése, a megváltozott helyzetekhez való alkalmazkodás az
eddigiektől eltérő szemléletet és új módszereket igényel, amelyek kidolgozása – az általános
irányelveken túl – helyi szintű ismereteket feltételez. A projekt fő eredménye a
veszélyeztetettség vizsgálatával kapcsolatos egységes elven alapuló és – kisebb módosításokkal
más országok számára is – adaptálható módszertan, valamint a klímaváltozással és annak
kezelésével kapcsolatos társadalmi tudatosság mérési módszereinek egymásra épülő
rendszerben történő kidolgozása.
A globális klímaváltozás hatására az éghajlati és a társadalmi-gazdasági rendszerekben
végbemenő változások várhatóan a kockázatok térbeli eloszlását is módosítani fogja a Középés Délkelet-Európa országaiban. Az éghajlatváltozással összefüggő természeti veszély- és
katasztrófahelyzeteknek az országhatárok a jövőben sem fognak határt szabni, vagyis a térség
katasztrófavédelmi intézkedéseiben és gyakorlatában nagyobb mértékben kell támaszkodni a
regionális szintű együttműködésekre, és a cselekvési programok összehangolására.
Hangsúlyozzuk, hogy mindezek sikeres megvalósításához regionális szintű éghajlati
előrejelzésekre is szükség van. A térség közösségeinek sérülékenysége és alkalmazkodási
képessége is módosítja a releváns kockázatok térbeli mintázatát, valamint a veszélyek közvetlen
és közvetett hatásait (SEERISK Kézikönyv 2014).
A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az
alkalmazkodóképesség javítása, valamint mindezekkel összefüggésben az erőforrásfelhasználás hatékonyságának fokozása mind inkább előtérbe kerül majd az uniós és nemzeti
fejlesztési prioritások között közép- és hosszú távon egyaránt. A klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás megalapozása és a természeti katasztrófák megelőzése nemzeti és nemzetközi
kérdés, amelyhez hasonló transznacionális projektek számos tapasztalattal hozzájárulhatnak,
hozzászólhatnak. A SEERISK projekt fontosabb eredményeinek közreadásával célunk a
klímaadaptációval kapcsolatos tudásbázis továbbfejlesztése, a természeti veszélyhelyzetekre
vonatkozó kockázatfelmérési gyakorlat kiegészítése, illetve a helyi intézmények
klímaadaptációs célú tevékenységének (pl. szabályozás, lakosság felkészítése, természeti
veszélyhelyzetek és katasztrófák kezeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése stb.)
ösztönzése.
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BEVEZETÉS
Az elmúlt évek árvizei jelentős problémát okoztak a Sajó, a Hernád és a Bódva folyók
vízgyűjtőin. 2010 júniusában a medréből kilépő és a védvonalakat több helyen átszakító Bódva
közutakat, mezőgazdasági területeket, településeket, településrészeket öntött el, óriási kihívás
elé állítva a védekezésben résztvevőket (1. ábra). A víz alá került terület nagysága minden
korábbinál nagyobb volt, megközelítette a 40 km2-t. Ez az árvíz ráirányította a figyelmet arra,
hogy az ilyen veszélyhelyzetek kezelése során nagyon fontos a gyors reagálás és az, hogy a
károk csökkentéséhez új rendszereket és módszereket alkalmazzunk. A levonuló árhullámok
által elöntésre kerülő területek előre történő meghatározásával jelentősen csökkenthető az
árvizek okozta emberi és anyagi károk mértéke, optimalizálható és tervezhető lett volna a
megelőzés, védekezés és a mentés folyamata.
A Miskolci Egyetem vezetésével 2012-2014-ben, magyar-szlovák határ menti
együttműködés keretében került megvalósításra a FLOODLOG „Flood modeling and logistic
model development for flood crisis management” című pályázat. A pályázat legfőbb célkitűzése
egy olyan térinformatikai alapú eszközrendszer kialakítása volt, amely alkalmazásával egy
potenciális árvíz miatt bekövetkező gátszakadás esetében
térben és időben lehatárolhatók a potenciálisan elöntés alá kerülő területek,
az árvízi védekezés logisztikai folyamatai optimalizálhatók,
jelentősen segítve ezzel az illetékes, védekezésben részt vevő szervezetek döntéshozatali
munkáját.

1. ábra: A Bódva által elöntött Edelény 2010-ben (forrás: ÉMVIZIG)
173

Vágó János: Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszék
E-mail: ecovago@uni-miskolc.hu
174 A kutatást a HUSK/1001/2.1.2/0009 „Flood modeling and logistic model development for flood crisis
management” pályázata támogatta.
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E fő célok mellett az árvizek környezeti és egészségügyi hatásainak vizsgálatára, valamint egy
olyan egységes, többcélú, harmonizált térinformatikai adatbázis összeállítására is sor került,
ami a tartalmazza az elöntési és logisztikai modellek futtatásához szükséges valamennyi, a
védekezés szempontjából kulcsfontosságú objektumot és infrastrukturális elemet.
A pályázat magyar partnerei a Dr. Cholnoky Környezetgazdálkodási, Dokumentációs
és Kutatási Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság voltak, a szlovák félt a Kassai Műszaki Egyetem (Technická
Univerzita v Košiciach, TUKE) és a Kassai Nemzetvédelmi Egyetem (Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, VSBM) képviselte.
ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK
A kutatás vizsgálati területe a Bódva vízgyűjtő teljes, Kassa megyére és Borsod-AbaújZemplén megyére eső területe volt, amelynek kiterjedése 1730 km2.

2. ábra: A Bódva vízgyűjtője és a 2010-es árvíz által elöntött magyarországi területek
A munka első lépése az árvizek kialakulásának és területi kiterjedésének modellezését
lehetővé tevő, egységes, harmonizált térinformatikai adatbázis létrehozása volt. Ez az adatbázis
többcélú, nem csak az árvízi modellezés céljait szolgálja, hanem bármilyen közös, kétoldalú
területfejlesztési, környezeti modellezési célú munkának is alapja lehet.
A projekt következő lépésében elkészítésre került az árvizek kiterjedési (elöntési)
modellje, amely segítségével percre pontosan megbecsülhető a gátszakadások után a kiömlött
víztömeg terjedési iránya és sebessége, a vízmélység, valamint a víz által érintett elöntés alá
kerülő területeken található infrastruktúra.
A logisztikai modell az elöntési modell eredményeit bemeneti adatként felhasználva
képes meghatározni a menteni kívánt objektumokat, az érintett lakosság számát és összetételét.
Fontos gyakorlatban is használható alkalmazás, hiszen képes a védekezéshez és a mentéshez
felhasználható infrastruktúra (útvonalak, befogadóhelyek stb.) felmérésére és a mentési
útvonalak tervezésére is.
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A HARMONIZÁLT TÉRINFORMATIKAI ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE
A pályázatban megvalósított modellek megbízható működéséhez adatbázisba rendezett
térbeli adatokra volt szükség. Az adatbázis létrehozását adatgyűjtés előzte meg. Az
összegyűjtött adatok többnyire táblázatos, vagy szöveges formában álltak rendelkezésre,
térinformatikai környezetbe csak kisebb részük volt közvetlenül beemelhető, ezért az adatok
nagyobb részének a geokódolását, struktúrába szervezését (attribútum- és metaadatainak
megadását) is el kellett végezni.
A pályázat Magyarország és Szlovákia területét is érinti, ezért mindkét országban
adatgyűjtést kellett végezni. A két ország adatrétegeinek szerkezete és tartalma azonban
jelentősen különbözött egymástól. Ez a tartalmi különbözőség az adatok eltérő szemléletű
felvételezéséből és rögzítéséből származik. A tartalmi adatharmonizáció célja a leíró
(attribútum) adatok egységesítése volt, a magyar és szlovák adatréteg párokban egyforma
attribútum típusokat, egységes változókat alkalmaztunk, egyező jelentéssel. A két ország térbeli
adatai eltérő vetületben kerültek rögzítésre (EOV, ill. S-JTSK), e probléma megoldására közös
vetületi rendszerbe transzformáltuk az összes adatréteget (UTM Zone 34N). A transzformált
rétegek vonalai, poligonjai azonban a transzformáció pontatlansága és a rétegek készítésekor
keletkezett digitalizálási hibák miatt az országhatár mentén nem illeszkedtek tökéletesen
egymáshoz. Ennek kiküszöbölésére valamennyi határ menti alakzat ellenőrzésre és szükség
esetén javításra került. Ennek eredményeként állt elő az a harmonizált térinformatikai adatbázis,
amely tartalmazza az összes, a projektben résztvevő partnerektől kapott, vagy más forrásból
beszerzett információt. A létrehozott adatbázis (1. táblázat) jóval több adatot tartalmaz, mint
amennyi a modellek működéséhez feltétlenül szükséges. Ennek oka, hogy mindazon adatok
adatbázisba foglalása is szükséges, amelyek a logisztikai támogatás és szervezés révén érintett
lehet (elsősorban erőforrások és azok kapacitásai: eszközök, berendezések, anyagok, stb.).
1. táblázat: A harmonizált térinformatikai adatbázis fontosabb rétegei
Raszteres állományok
jellemzők
SRTM
90m térbeli felbontású domborzatmodell
ASTER Gdem
30m térbeli felbontású domborzatmodell
I.-II.-III. Katonai felmérés térképei (1780Történeti topográfiai térképek
84, 1806-69, 1910).
20m térbeli felbontású műholdfelvétel
SPOT műholdfelvétel
(2012-05-06 és 2012-09-12).
A SPOT műholdfelvételek
Tájhasználat térkép
feldolgozásának eredménye
DEM
5m térbeli felbontású domborzatmodell
LIDAR
DEM (4 pont/m2 pontsűrűség).
Vektor állományok (.shp file)
alakzat típus
Bódva vízgyűjtőhatár
polygon
Földtani felépítés
polygon
Talajtani adottságok
polygon
Védett területek (Nemzeti parkok)
polygon
Natura2000 SCI területek
polygon
Natura2000 SPA területek
polygon
Települések közigazgatási határa
polygon
Beépített területek határa
polygon
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POI (üzemanyagtöltő állomás, gyógyszertár,
bevásárlóközpont, óvoda, iskola, stb.)
Állóvizek, víztározók
Vízfolyások
Csatornák
Források
Töltések, depóniák
Vasútvonalak
Vasútállomások
Átkelőhelyek, hidak
Lakóépületek
Kiemelten fontos épületek (kórházak,
közintézmények, stb.)
Egyéb fontos helyek
Ivóvíz, elektromos, gáz és telekommunikációs
hálózatok
Ipari területek
Autópálya
Autópálya csomópontok
Autópálya pihenők
Elsőrendű utak
Másodrendű utak
Harmadrendű utak
Egyéb utak
Utcák
Földutak
Határátkelők
Potenciális befogadóhelyek (iskolák,
sportcsarnokok, stb.)
Raktárak, depók (élelmiszer)
Raktárak, depók (eszközök)
Anyagnyerőhelyek (homokbányák, stb.)
Gyülekezési/találkozási pontok
Rendőrség telephelyei és erőforrásai
Tűzoltóság telephelyei és erőforrásai
Katasztrófavédelem telephelyei és erőforrásai
Vízügyi Igazgatóság telephelyei és erőforrásai
Mobil eszközök és berendezések
Járművek
Különleges gépek (generátor, szivattyú, stb.)
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pont
polygon
polyline / polygon
polyline
pont
polyline
polyline
pont
pont
pont/polygon
pont/polygon
pont/polygon
polyline
pont/polygon
polyline
pont
pont
polyline
polyline
polyline
polyline
polyline
polyline
pont
pont/polygon
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

Annak érdekében, hogy a modellek kimeneti eredményei a döntések meghozatalát
érdemben támogathassák, fontos, hogy a felhasznált adatok naprakészek legyenek és tükrözzék
a valós állapotokat. Így pl. ha az elöntési terület által érintett lakosságszámra vonatkozó adat
nem aktuális, akkor a logisztikai modell által előállított mentési-kitelepítési „terv” a modell
hibátlan működése ellenére is pontatlan lesz. Az adatok megbízhatósága tehát nagyban járul
ahhoz hozzá, hogy a modelleket milyen mértékben lehet a döntési helyzetekben valós,
potenciális támogató eszközként alkalmazni.
AZ ELÖNTÉSI MODELL FEJLESZTÉSE ÉS KÉPESSÉGEI
Az idő hatását is kezelő, dinamikus 4D elöntési modell célja egy olyan térinformatikai
eszköz kidolgozása, amely tartalmazza az árvizek kialakulását és lefutását leíró és előrejelző
modelleket, valamint ezek alapján képes egy bármely pontban történt gátszakadás hatására
bekövetkezett elöntés helyét és kiterjedését meghatározni. A rendszer alkalmas arra, hogy
órára/percre-kész információt nyújtson a védekezést irányító szervezetek és hatóságok részére.
A modell egy kiváltó esemény leírásából és a rendelkezésre álló, a vizsgált területre vonatkozó
adatokból „megjósol” egy időben későbbi állapotot: mikor, hol, milyen magas vízszint várható.
Az áramlás sebességét és irányát több tényező befolyásolja. A domborzati adottságok,
növényzet, települések, utak, töltések, vízelvezető csatornák közül a modell megbízhatósága
szempontjából leginkább a tengerszint feletti magasság pontos ismerete a fontos. A Bódva teljes
vízgyűjtő területére a ~90m-es térbeli felbontású SRTM domborzatmodell, a magyarországi
részvízgyűjtőn az ennél lényegesen pontosabb LIDAR DEM került felhasználásra. A LIDAR a
2010-es rekordárvíznél nagyobb területet, a völgytalp teljes hazai részét lefedi, 1 m-es térbeli
felbontású és cm pontosságú magassági adatokat szolgáltat.
A LIDAR adatállomány óriási (14,5 Gb) mérete rendkívül nagy számítókapacitást
igényel, ezért az eredeti 1 x 1 m-es felbontás helyett 8 x 8 méteres cellákat alkalmaztunk, így
egy körülbelül 7300 x 8000 pixel méretű cella mátrixot kaptunk, amellyel a számítás lényegesen
egyszerűsödik. A 8 méteres cellák előnye, hogy ‒ igény és megfelelő számítókapacitás esetén
‒ az eredeti 1 x 1 méteres adatokat felhasználva 4, 2, illetve 1 méteresre könnyen „bonthatók”.
A cellák magassága az eredeti domborzatmodellből számtani átlagolással került
meghatározásra. Az utak, gátak, mentén a számtani átlag képzése azonban hibás eredményre
vezethet, ezért ezeken a helyeken a legmagasabb folytonos vonal menti magasság adja meg a
cellák tengerszint feletti magasságát.
A modell működéséhez szükséges hidrológiai adatokat (érkező vízmennyiség, víz
áramlási sebessége, stb.) a védekezésben együttműködő vízügyi szervektől kapja meg a modellt
futtató szakember. Ezek ismeretében a modell celláról cellára képes az áramló vízmennyiség
kiszámítására, a domborzat figyelembe vételével pedig az elöntött terület nagyságának
meghatározására.
AZ ELÖNTÉSI MODELL MŰKÖDÉSE ÉS A FUTTATÁS EREDMÉNYEI
Az elöntési modell tesztelés, tervezés, oktatás céljából is futtatható, de felhasználásának
igazi célja az éles helyzetben, gátszakadás miatt kialakuló árvízkor történő alkalmazás. Az
elöntési modell két egymásra épülő eszközt foglal magába. Az egyik az operátor felület, amely
célja a bekövetkezett gátszakadás jellemzőinek rögzítése. Az ezen keresztül betáplált adatokat
felhasználva az elöntés térbeli és időbeli alakulását a másik eszköz, a futtatható modell számítja
ki.
Árvízveszély esetén az érintett gátszakaszok már megfigyelés alatt állnak. Ha a
védekezésért felelős személyek észlelik a gátszakadást vagy annak közvetlen megelőző jeleit,
jegyzik annak pontos helyét, idejét, a sérült gát szélességét, amennyire lehetséges az átszakadt
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gátszakasz magasságát és a gát magasságához viszonyított vízszintet. Ezen adatokat továbbítják
az elöntési modell kezelésére képes katasztrófavédelmi szakembernek, aki a modell erre a célra
fejlesztett operátor felületén rögzíti azokat (3. ábra). A fenti adatok az időben változhatnak, a
gátszakadás szélessége fokozódhat, mélyülhet a gátszakadás, csökkenhet a gát mögötti víz
szintje. Ezen adatok időbeli változása szintén betáplálható az operátor kezelőfelületén.
Az operátorban rögzíthető leíró adatok a következők:









Az elöntés pontos helye (EOV, vagy WGS84 koordinátákkal megadva).
Cella sor- és oszlop index, az indexek a terület bal felső sarkából indulnak.
Az elöntés kezdete perc pontossággal megadva.
Záró idő (a modellezett időtartam vége) percben.
A gát magasságának csökkenése a szakadás következtében (cm-ben).
A gát eredeti magassága és a gát mögötti vízszint különbsége cm-ben. Ha az érték pozitív pl.:
+20, akkor a gát felett 20 cm-rel áll a megáradt folyó szintje, pl.: eddig tartotta fenn egy
ideiglenes gátmagasítás. Ha az érték negatív szám, akkor a gát mögött lévő áradó folyó nem éri
el a gát legmagasabb pontját.
A kiáramló víz iránya.

3. ábra: Az elöntési modell operátor moduljának kezelőfelületei
Az operátor felületen bevitt adatok egy leak.txt nevű fájlban kerülnek rögzítésre, ami a
modell futtatásához szükséges minden bemeneti adatot tartalmaz. A fájl alapján a lejegyzett
esemény utólagos vizsgálatok, elemzések során visszakövethető. Az elöntési modell
eredményeként kiszámított elöntési terület raszter formátumban kerül előállításra, ami
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bármilyen alaptérképre ráilleszthető. A modell a raszterből vektoros állományokat
(poligonokat) is készít, amelyek a logisztikai modell bemeneti adatai lesznek (4. ábra).

4. ábra: A modell által előre jelzett elöntött terület
(a piros szín a gátszakadás helyét, a kék árnyalatai a különböző vízmélységet jelölik)
A LOGISZTIKAI MODELL FEJLESZTÉSE ÉS KÉPESSÉGEI
A modell célja az árvízi veszélyhelyzetek során elvégzendő logisztikai feladatok
végrehajtásának segítése, elsősorban térinformatikai eszközök felhasználásával. Alkalmazása
lehetővé teszi a mentést, védekezést szolgáló eszközök hatékony felhasználását, ami
emberéleteket menthet, valamint a helyreállítási költségeket is nagyban csökkentheti. A
kidolgozott rendszer tehát nagy fontossággal bír, amit a védekezésben résztvevő szervezetek
követhetnek.
Az alkalmazás ESRI ArcGIS platformon, a Network Analyst bővítmény
szolgáltatásainak igénybevételével, ModelBuilder alkalmazásfejlesztő környezetben került
kidolgozásra. Tervezőeszközei az alábbi logisztikai feladatok elvégzését segítik:




a veszélyeztetett értékek meghatározása
kapacitástevezés (feladat-eszköz hozzárendelés elvégzése)
járattervezés (kitelepítés-tevezés)
Minden feladat megoldásához külön eszközcsoport (modul) került kifejlesztésre. Amennyiben
az aktuális árvízi veszélyhelyzet elhárítása során – a gyakorlatban tapasztalható módon –
összetett feladatok megoldása szükséges, úgy több tervezőmodul egymás utáni
igénybevételével érhető el a kívánt eredmény (5. ábra). Az egymás utáni igénybevétel során a
korábban végrehajtott modulok eredményeit a következő modulok felhasználják.
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5. ábra: A logisztikai modellegymásra épülő moduljai
A modulok számára az azokat kiszolgáló háttér-adatbázisok több szempontból is
fontosak és nélkülözhetetlenek: egyrészt bemenő adatok hiányában nem működhetnek,
másrészt a modell eredményei csak a bemeneti adatokhoz viszonyítva értelmezhetők. Az input
adatok naprakészsége, valós helyzetet hűen tükröző állapota elengedhetetlen, hiszen ez
alapvetően határozza meg a modell pontosságát.
A LOGISZTIKAI MODELL MODULJAINAK MŰKÖDÉSE




A modell többféle védekezési feladat megoldását támogatja (lakosság mentése,
kitelepítése, állatállomány mentése, kiemelten fontos létesítmények védelme, stb. és az ezekhez
kapcsolódó szállítási feladatok), jelen tanulmányban a modulok működése egy esetleges
kitelepítés tervezésének példáján keresztül kerül bemutatásra.
A veszélyeztetett értékek meghatározása az árvíz által elöntött területeken elhelyezkedő
háztartásokban élő lakosság és az ezeken a területeken létesített infrastruktúra-hálózatok
jellemzését jelenti. Célja elsősorban a további logisztikai műveletek elvégzésének az
előkészítése, például annak meghatározása, hogy hány fő kitelepítéséhez szükséges
befogadóhelyeket és járműveket keresni.
A modul bemeneti adatai a harmonizált, strukturált adatbázis és az elöntési modellezés
végeredményeként előálló elöntött terület poligonok. Az elöntési modellezés eredményeinek
felhasználásával az adatbázisból kikeresi és térképen ábrázolja azokat az objektumokat
(háztartások), amelyek az elöntött területen belül helyezkednek el és amelyekre az adott
veszélyhelyzetben kárelhárító, vagy mentési tevékenységeket szükséges végezni (6. ábra).
A modul futtatásával shape (.shp) fájlok és eredménytáblázatok készíthetők. A shape
fájlokban egyrészt adott a térképi megjelentés, másrészt a bennük foglalt táblázatok a
veszélyeztetett értékek teljes listáját szolgáltatják. Az eredménytáblázatokban az alábbi
eredmények találhatók:
lakosság esetén a háztartások és bennük a lakosok száma [fő]
útvonalszakaszok esetén az elöntött útvonal hossza [m].
A modul eredményei alkalmasak a további tervezőmodulokban való felhasználásra; a
veszélyeztetett lakosság például a kapacitástervező modul révén hozzárendelhető az
elhelyezésükre logisztikai szempontból legalkalmasabb (azaz a legrövidebb szállítási távolság
megtételével elérhető) befogadó helyekhez. A veszélyeztetett útszakaszok felhasználása a
további tervezőmodulokban kézenfekvő: a járatok útvonalainak tervezése során az algoritmus
a meghatározott útszakaszokat úgy tekinti, hogy azokon keresztül nem lehetséges a közlekedés,
így alternatív megközelítési lehetőségeket keres.
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6. ábra: A veszélyeztetett értékek meghatározása modul eredménye
(a rózsaszínnel jelölt elöntési poligonon belül található piros színű pontok a veszélyeztettek)
A kapacitástervezés célja az aktuális feladatok megoldásához felhasználható
erőforrások közül azok kijelölése, amelyek felhasználása logisztikai szempontból optimális
feladatvégzést tesz lehetővé (pl.: e modul képes a szükséges ágyszámot biztosító legközelebbi
befogadóhelyek megkeresése). A kapacitástervező modul alapvetően eszköz-feladat
hozzárendelést végez. A hozzárendelések során megkeresi azt a párosítást, melynek
segítségével az adott feladat elvégzése során minimális logisztikai munkavégzés szükséges.
A modul működéséhez két alapvető bemenő adatbázis szükséges: az igénybe vehető
eszközök, erőforrások adatbázisa, és az előző modul által meghatározott veszélyeztetett értéke
adatai. A modul működése során sorra veszi a potenciálisan kijelölhető befogadóhelyeket, s
azok kapacitása és az elöntött területhez képesti elhelyezkedése (távolság és
megközelíthetőség) függvényében megvizsgálja, hogy közülük melyek a legalkalmasabbak a
kitelepítendő lakosság elhelyezéséhez.
A modul működésének eredményeként előáll a számításba vehető befogadóhelyeket
tartalmazó, térképen megjeleníthető shape fájl, illetve az eredménytáblázat (7. ábra). Ez
utóbbiban részletes lista található, amely egyértelműen meghatározza, hogy kit, honnan, melyik
befogadóhelyre célszerű szállítani a logisztikailag legkisebb munka elérése érdekében.

7. ábra: A kapacitástervező modulfuttatásának eredménye
(a kék vonalak az egyes háztartásokat kötik össze a kijelölt befogadóhelyekkel)
610

A járattervezés a logisztikai feladatok sorában kiemelkedő jelentőségű, hiszen majd
minden probléma megoldásához szállítási feladatok elvégzése is szükséges. Olyan járattervek
kidolgozását jelenti, amelyek végrehajtása során az adott szállítási feladat ellátásában résztvevő
járművek összes logisztikai munkája a lehető legkisebb lesz.
A járattervezéssel megoldani szándékozott feladatok a következőképpen jellemezhetők:





A járatok a kapacitástervező modul által kijelölt befogadóhelyekről indulnak, tevékenységük
során ide szállítják az árvízzel sújtott területek lakosságát, valamint a feladatuk elvégzése után
ugyanide térnek vissza.
A járattervezés minden esetben a veszélyhelyzet elhárításában részt vevő személy által
meghatározott időpontra vonatkozóan történik.
A járatok által kiszolgált, a veszélyeztetett területen élő lakosság háztartásainak helyén minden
esetben az ott élő emberek számával nő a járatok által aktuálisan szállított utasok száma.
A járattervezés a kiszolgálási címpontok (háztartások) optimális felkeresési sorrendjének és
útvonalának meghatározását jelenti (annak definiálását, hogy az adott szállítási igények
kiszolgálásához hány járatra van szükség).
A modul az árvíz által érintett lakosság háztartásai (mint szállítási igények) és a
befogadóhelyek között meghatározza az úthálózaton értelmezhető legrövidebb távolságokat,
majd ennek felhasználásával megoldást generál úgy, hogy a legkisebb költségű (legrövidebb)
relációkat a többi igény egyenkénti hozzáadásával útvonalakká bővíti. Az igények hozzáadása
során mindig elvégzi a már járművön helyet foglaló létszám összehasonlítását a járat
kapacitásával. Csak olyan hosszú járatútvonalak jöhetnek létre, amelyekkel az elszállítandó
utasok száma a járatok kapacitását nem haladja meg. További kitétel, hogy minden egyes
igénynek kisebbnek kell lennie e járatok szállítási kapacitásától (egyik háztartásban sem
lakhatnak többen, mint az annak kiszolgálásához rendelt járat szállítási kapacitása).
Az eredményként kapott járattervek a szállítási útvonalat, valamint a kiszolgálandó
háztartásokat (és azok optimális felkeresési sorrendjét) tartalmazzák (8. ábra).

8. ábra: A járattervek készítése során meghatározásra kerülő útvonal
és felkeresési sorrend megjelenítése
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az árvizek következtében elöntés alá kerülő területen lévő életek, értékek védelmének,
az esetleges károk megelőzésének, mérséklésének hatékony eszköze lehet egy olyan
térinformatikai eszközrendszer, amellyel a védekezésben részt vevők a valós időben
bekövetkező eseményeket megelőzve, előre meg tudják határozni és tervezni a szükséges
lépéseket. A Floodlog pályázat keretein belül megvalósult elöntési- és az arra épülő logisztikai
modell komplex egységként alkalmazva képes e feladat megoldására. Az elöntési modell
segítségével a gátszakadás helyének ismeretében előre meghatározható és térképen
megjeleníthető az elöntés alá kerülő terület elhelyezkedése, nagysága. Ennek ismeretében a
kifejlesztett logisztikai modell képes a veszélyeztetett értékek meghatározására, a használható
útvonalak és befogadóhelyek kijelölésére, valamint szállítási feladatok hatékonyságát nagyban
növelő járattervezésre, összességében a védekezés hatékonyságának növelésére.
A munka során folyamatos együttműködés és egyeztetés zajlott a Katasztrófavédelem
szakembereivel annak érdekében, hogy az igényeiknek minél jobban megfelelő alkalmazások
készülhessenek. A végleges modellek a sikeres tesztbemutatót követően a Borsod-AbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon telepítésre kerültek, térinformatikus
munkatársuk azok alkalmazását megismerte és használni tudja.
A kifejlesztett modellek működő, futtatható alkalmazásai és azok dokumentációja a
pályázat honlapjáról letölthetők: http://www.uni-miskolc.hu/~floodlog/index.html.
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Varga György 175 – Bradák Balázs1 – Cserháti Csaba 176 – Kovács János 177,178 – Szeberényi
József1 – Újvári Gábor179
SZAHARAI POR A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN180
BEVEZETÉS
A porviharok által légkörbe juttatott évi több milliárd tonna ásványi por 50–70%-a
szaharai forrásterületek emissziójából származik. Ez a hatalmas mennyiségű poranyag számos
éghajlati és egyéb környezeti folyamatban játszik meghatározó szerepet. A légköri por
befolyással van Földünk energiaháztartására, a felhőképződésre, levegőkémiai
kölcsönhatásokra, szennyezőanyagok terjedésére és egészségünkre. A leülepedő és/vagy
felhalmozódó ásványi szemcsék a felszín albedóját változtathatják meg és talajképződési
folyamatokat módosíthatnak, továbbá az óceánok, tengerek elsődleges fitoplankton
produkciójának katalizálásával szerepet játszanak a szénkörforgalomban is (Harrison et al.
2001; Kohfeld ésTegen 2007; Pósfai ésBuseck 2010; Varga Gy. 2010).
Az Európa területén lerakódó szaharai eredetű por az évmilliók során döntő szerepet
töltött be a Földközi-tenger térségében kialakult terra rossák (Yaalon 1997; Durn et al. 1999)
és egyéb hullóporos eredetű üledékek (eolinitek, löszök, lösszerű üledékek – Cremaschi 1990;
Muhs et al. 2010). A Kárpát-medence lösz-paleotalaj sorozata egyes szakaszainak
kialakulásában ugyancsak valószínűsíthető a szaharai por jelentékeny hozzáadódása.
Az elmúlt évek során több tanulmányban dolgoztuk fel a hazánk területét is érintő
szaharai porviharos eseményeket (Varga 2012a; Varga et al. 2013; Varga közlésre elfogadva).
A vizsgálatok kiterjedtek ezen események gyakoriság és szezonalitás vizsgálatára, a
meteorológiai hátterük elemzésére, szállítási útvonaluk és lehetséges forrásterületük
meghatározására.
MÓDSZEREK
A távoli területekről érkező porkitörésekre vonatkozóan csak a kellő pontosságú és
dokumentálhatóságú esetek adatai használhatók fel, az anekdotikus jellegű, történelmi időkből
származó feljegyzések alapján messzemenő és számszerűsíthető következtetéseket nem áll
módunkban levonni. A manapság már könnyen hozzáférhető napi rendszerességű műholdas
mérések és felvételek, meteorológiai adatok és térképek révén kvantitatív módszerekkel
elemezhető globális adatbázis felépítésével tetszőleges térségek porviharos helyzeteit lehet
azonosítani és vizsgálni. A Kárpát-medence területére (É.sz. 45°–48,5°; K.h. 16–23°)
kiszámított NASA TOMS és OMI Aeroszol Indexek idősoraiból a térségre jellemző átlagtól
magasabb értékek szűrésével adódó napok aeroszoltérképei, trajektória-számítások és
műholdas felvételek alapján azonosítottuk a légköri poros eseményeket. A légtömegek és velük
együtt a szállított por mozgáspályája alapján egyértelműen észak-afrikai eredetű, döntően
szaharai porkitörések termékei kerültek az adatbázisba.
A légkörben megjelenő szaharai por nem jelent következésképpen kiülepedést is,
valamint műholdas mérések alapján a kiülepedés mértéke nem számszerűsíthető, ezért a
Barcelona Supercomputing Center DREAM 8b v 1.0 és v2.0 légköri porszimulációs adatbázisát
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, E-mail:
varga.gyorgy@csfk.mta.hu
176 DE Fizikai Intézet, Szilárdtest Fizikai Tanszék
177 PTE Földrajzi Intézet, Földtani és Meteorológiai Tanszék
178 PTE Szentágothai Kutatóközpont, Környezetanalitikai és Geoanalitikai Kutatócsoport
179 MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Geodéziai és Geofizikai Intézet
180 A kutatást az OTKA PD108708 számú projektje támogatta.
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is felhasználtuk (http://www.bsc.es/earth-sciences/mineral-dust-forecast-system/). A 2013-ban
és a 2014-es év első felében közfigyelmet is kiváltó szokatlanul intenzív szaharai porkifúvások
esetében két esetben mintavételezésre is lehetőségünk volt, így pásztázó elektronmikroszkópos
és lézeres szemcseméret-elemzések is történtek.
SZAHARAI EREDETŰ PORVIHAROS ESEMÉNYEK GYAKORISÁGA
Az 1979 és 2011 közti vizsgálati időszakban 130 szaharai porviharos eseményt sikerült
hazánk légkörében azonosítani. A poros események száma évenként jelentős eltérést mutatott,
ellenben a szezonalitásában egyértelműen jelentkezetta térségre várható tavaszi, illetve nyári
maximum (1. ábra).

1. ábra: A Kárpát-medence légkörében azonosított szaharai porviharos események évenkénti
és szezonális eloszlása.
A tavaszi és nyári maximum megjelenése és a határozott téli minimum jó egyezésben
állnak a Szahara és a Száhel régió legaktívabb forrásterületeinek szezonális jellemzőit ábrázoló,
napi adatsorokból szerkesztett regionális havi átlagtérképekkel (2. ábra). Az időszakra jellemző
konvektív aktivitás és a termikus egyenlítő (összeáramlási zóna) északra tolódásához köthető
szélerősség növekedés kapcsán a szaharai légkör csaknem porral telítetté válik (Israelevich et
al. 2002).

2. ábra: Észak-Afrika légkörének havi átlagos aeroszol-terheltsége a vizsgált időszakban.
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PORVIHAROS ESEMÉNYEK SZINOPTIKUS METEOROLÓGIAI HÁTTERE, A PORSZÁLLÍTÁS
ÚTVONALA ÉS A LEHETSÉGES FORRÁSTERÜLTEK

A

Az azonosított porviharos eseményekhez hozzárendelt geopotenciál szint (700 mb),
szélvektor (700 mb) és meridionális áramlás térképek révén 3 különböző csoportba soroltuk a
poros eseményeket. Az esetek 66,2%-a (n=86) került az 1-es típusba. Ebben az esetben az erős
DNy-i áramlás az európai kontinens nyugati partvonala mentén lehúzódó teknő vagy sekély
ciklon előoldalán és a szubtrópusi magasnyomású öv keleti cellája között alakul ki, jellemzően
tavasszal és nyáron (3. ábra). A legerősebb áramlások a Földközi-tenger nyugati medencéje
fölött alakulnak ki, ahol szintén ebben a periódusban sikerült ugyanezekkel a módszerekkel
porviharos eseményeket kimutatnunk (Varga et al. megjelenés alatt).

3. ábra: Az 1-es típusú porviharos események szinoptikus meteorológiai háttere, szélvektorai
és a meridionális áramlás 700 mb-on.
Az összes azonosított esemény 25,4%-a (n=33) került a 2-es típusba, mely során egy kelet
felé mozgó mediterrán ciklon meleg szektorán kialakuló délies áramlással érkezik a szaharai
por hazánk területére, döntően tavasszal az azori magasnyomású központ nyári megerősödését
megelőzően (4. ábra). A legerősebb meridionális áramlás az Appennin-félsziget déli részén és
a Ion-tenger fölött alakul ki.

4. ábra: A 2-es típusú porviharos események szinoptikus meteorológiai háttere, szélvektorai
és a meridionális áramlás 700 mb-on.
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A vizsgálati időszak során a legritkább – az összes esemény 8,5%-a (n=11) – epizódok
kerültek a 3-as típusba. Ekkor egy ÉNy-Afrika és DNy-Európa fölött kialakuló magasnyomású
központ anticiklonális áramlása port szállít az Atlanti-óceán keleti térsége fölé, mely porral
telített légtömeget a közepes szélességeken a nyugatias áramlás sodorja a Kárpát-medence
irányába.
Az azonosított eseményekhez trajektória-számításokat végeztünk a NOAA HYSPLIT
modelljével, a légtömegek mozgásának pontosabb meghatározása céljából. A légtömegek
áramlási útvonalai alapján is jól elkülönülnek a különböző típusokba sorolt porviharos
események, valamint további támpontot adnak a lehetséges forrásterületek meghatározásához
(5. ábra). Az 1-es típus esetében a szinoptikus meteorológiai helyzetek az afrikai kontinens
északnyugati régióiból származó poranyag északkeleti irányú terjedésének kedveznek; így a
Taoudenni-medence, a Ny-szaharai hegylábfelszínek és a Tidikelt-depresszió forrásterületei,
illetve a Szaharai-Atlasztól délre fekvő sottok (chottok) környéke jöhet számításba, mint
legfőbb lehordási terület. A 2-es típus esetében a Földközi-tenger középső medencéje felett
kialakuló ciklon előoldalán létrejövő meridionális áramlás a legközelebbi észak-afrikai
lehordási területek felől szállít port hazánk fölé, jellemzőenSzaharai-Atlasz déli előterében
található sóstavak környékéről és a kelet-szaharailehordási régiókból (Kireneika és a Kattaramélyföld). A leghosszabb és egyben a legritkábban előforduló poros események a 3-as típusba
kerültek, mely során esetenként 6500 km-es távolságot is megtesz a nyugat-szaharai
finomszemcsés törmelék mielőtt hazánk területét eléri.

5. ábra: A Kárpát-medence területét elérő szaharai porkitörések jellemző trajektóriái.
A műholdas mérésekkel azonosított poros események kapcsán csupán arról szerezhetünk
adatokat, hogy szaharai por volt a Kárpát-medence légkörében. Az, hogy mekkora mennyiségű
poranyag éri el a felszínt ezek alapján nem állapítható meg, sőt erre vonatkozóan felszíni
mérésekkel sem rendelkezünk. Ezért esett a választásunk a poranyag terjedését és depozícióját
szimuláló számítógépes modelleredmények felhasználására. A szaharai porral kapcsolatos
modellek közül a Barcelona Supercomputing Centre (BSC) DREAM 8b v1.0 és v2.0
adatbázisát használtuk fel, mivel ezek a szimulációk rendelkeznek a leghosszabb elérhető,
szabad-hozzáférésű eredményekkel (Pérez et al. 2006a, 2006b; Basart et al. 2012).
A modellszámítások nyers adatainak feldolgozásával szerkesztett porterjedési térképek
és szezonalitás vizsgálatok jó egyezésben állnak a NASA Aeroszol Index térképekkel, melyeket
korábbi munkáink során állítottunk elő (Varga 2012; Varga et al. 2013; Varga megjelenés alatt).
A száraz és nedves ülepedés szezonális eloszlásának térképein jól látszik, hogy a száraz
ülepedés hazánk területén tavasszal és nyáron a legjelentősebb, ellenben a nedves ülepedés
télen és tavasszal a legnagyobb (6. ábra). Ez különbség a kétféle depozíciós mechanizmus eltérő
jellegéből fakad, mivel a jelentősebb száraz kiülepedés legfőbb feltétele, hogy viszonylag nagy
mennyiségű por legyen a légkörben, addig egy viszonylag intenzívebb nedves ülepedéshez nem
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feltétlenül kell magas légköri porkoncentráció; adott térségben a csapadék nagyobb hatásfokkal
kimossa a poranyagot a légkörből.

6. ábra: A szaharai por a: száraz és b: nedves ülepedésének havi viszonyai, a BSC DREAM
8b v1.0 és v2.0 adatbázis alapján.
A kiülepedő por szezonális eloszlásának modellszámításokkal szimulálta mintázata az
eddigi vizsgálataink alapján tehát jól tükrözi a valós helyzetet, azonban a felszínen lerakódó
por mennyiségére vonatkozóan jelentős alulbecslést feltételezünk. A Földközi-tenger
térségéből ismertek publikált porülepedés mérések, melyek alapján szintén alulbecsültnek
adódtak a szimulációs számítások. Ezt a későbbiekben a modell fejlesztésével foglalkozó
szakemberek is megerősítették (Basartexverb.). Így a továbbiakban is csak durva becsléseink
lehetnek a hazánk területén lerakódó szaharai por mennyiségére vonatkozóan, melyet így a
modellszámítások és a környező európai mérőállomások adatai alapján 0,5–1 g/m2
nagyságrendűnek vehetünk.
SZOKATLAN

PORVIHAROS ESEMÉNYEK A

KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 2013-BAN

ÉS

2014

ELSŐ

FELÉBEN

A hazánk területén azonosított poros események döntő többsége csupán a műholdas
mérési adatsorokon felismerhető, a felszínről nem észlelhetők, különösen nem szabad szemmel.
Néhány esetben a kimosódás elszínezheti a csapadékot, mely a felszíni tereptárgyakon
lerakódhat. Egyes alkalmakkor szokatlan légköroptikai jelenségeket okozhat a sivatagi por
jelenléte (pl. légkör áteresztőképességének csökkenése, homályosság, Bishop-gyűrű). A 2013617

as év során, illetve 2014 elején több olyan szaharai poros helyzet is kialakult, mely mindenki
által észlelhető volt és a média is számos alkalommal beszámolt a szaharai porról, a nagy
területeket érintő kimosódásról (7. ábra).

7. ábra: A 2013-ban és 2014 elején észlelt szokatlan szaharai porviharos események
jellemezőinek összefoglaló ábrája (a: geopotenciál szint és szélvektorok 700 mb-on; b: BSC
DREAM 8b pormodell szimulációi; c: HYPLIT trajektóriák 3000 m tszf.; d: NASA MODIS
Terra és Aqua műholdfelvételek).
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2013 áprilisának végén egy nagykiterjedésű anticiklon formálta hazánk időjárását. A
leszálló áramlatok hatására kialakult száraz, meleg és felhőtlen időképet a halványsárga színű,
homályosnak tűnő légkör tette különlegessé. A BSC DREAM 8b porszimulációk április 26-tól
egészen május 5-ig folyamatosan szaharai port mutattak hazánk légkörében. A szokatlanul
hosszú időn keresztül fennálló délnyugati áramlás hátterében egy DNy-Európa és ÉNy-Afrika
fölött képződött ciklon és ennek az alacsonynyomású légköri képződménynek a kelet felé
történő mozgását akadályozó kiterjedt anticiklon álltak. A két eltérő nyomásviszonyú légköri
központ között csaknem két hétig állandósult a délnyugatias áramlás, mely során hatalmas
mennyiségű szaharai por érkezett algériai, tunéziai és líbiai forrásterületekről a Kárpát-medence
légkörébe.
Nem sokkal az előző poros esemény után, még két szaharai porviharos epizódot
azonosítottunk május végéig. Május 19-én egy É-Afrikától É-Európáig húzódó,
nagykiterjedésű, kelet felé mozgó ciklon előoldalán érkezett sivatagi eredetű poranyag hazánk
légkörébe, mely hasonlóan az előző esethez a légköri átlátszóságot csökkentette. Nem úgy, mint
a május 29-én és 30-án észlelt nedves kimosódással együtt járó eset. Ekkor az ország keleti
feléből számos helyről jelentettek gépjárművek szélvédőjén, tetőablakokon és egyéb
tereptárgyakon észlelt pirosas színű, finomszemcsés lerakódást. Az esemény hátterében egy
hosszú időn keresztül Közép-Európa fölött tartózkodó, mély ciklon állt, mely egy rendkívül
lassan mozgó planetáris hullám alacsonynyomású részén alakult ki. (A ciklonhoz kapcsolódó
heves esőzések váltották ki a júniusi dunai árhullámot 2013-ban.) Ezzel egy időben, az Atlaszhegységtől délre kialakult egy ún. Sharav ciklon, mely ciklontípus a Földközi-tenger keleti
medencéjének tavaszi és nyári porkitöréseiért felelős. A sekély, észak-afrikai eredetű
alacsonynyomású rendszer szokásos nyugat-keleti irányú mozgáspályáját – és ezáltal az
előoldalán szállított szaharai poranyag sodródását – a Kelet-Európa meteorológiai helyzetét
meghatározó ciklon északi irányba térítette el. A szaharai por a Balkán-félszigeten és a Kárpátmedence keleti felében mosódott ki nagymennyiségben, a gyűjtött mintákban kifejezetten
nagyméretű (35–40 µm) kvarc szemcséket is azonosítani lehetett (8. ábra).
2014 februárjában szintén jelentős mennyiségű szaharai por által elszínezett csapadék
hullott hazánk területén. Egy, a jet-stream szokatlanul délre lenyúló szárnyáról lefűződött
magassági hidegcsepp alakult ki, melynek következtében eső, hó- és porviharok alakultak ki
ÉNy-Afrikában. Az északnyugati irányba mozgó alacsonynyomású rendszer hatalmas
mennyiségű port juttatott a levegőbe algériai és tunéziai forrásterületekről. Mivel a rendszer
további keleti irányú sodródása az ÉK-Afrika fölött elhelyezkedő magasnyomású központ által
blokkolva volt, a porral telített légtömegek észak felé sodródtak tovább, és február 19-én érték
el a Kárpát-medencét. A 2013. május végi kimosódással ellentétben, poranyag jellemzően
finom-kőzetliszt és agyag-frakciójú szemcsékből állt össze.
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8. ábra: Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek a 2013. május 29-i (a-b) és a 2014. február
19-i szaharai poros események után gyűjtött mintákról. A fehér méretarány hossza a-b: 50
µm, c-d: 20 µm (felvételek: Cserháti Csaba).
ÖSSZEFOGLALÁS
Az 1979-től vizsgált napi aeroszol adatmátrixok alapján megállapítható, hogy a szaharai
porviharos események viszonylag gyakoriak hazánk légkörében. 1979 és 2011 között 130 ilyen
eseményt sikerült azonosítanunk, jellemzően tavaszi és nyári időszakokban.Az intenzív
porkifúvások kialakulásához vezető szinoptikus meteorológiai helyzeteket, szállítási
útvonalakat és az egyes eseményekhez köthető lehetséges forrásterületeket is meghatároztuk.
Három jellemző szinoptikus főtípust tudtunk elkülöníteni, melyek közül a leggyakoribb eset
egy az Atlanti-óceán északi medencéje és Északkelet-Afrika felett található magasnyomású
légköri képződmény, és a kettő közé északról lehúzódó teknő vagy ciklon kialakulásához
köthető, döntően tavasszal és nyáron. Jellemzőn tavasszal észlelhetünk mediterrán ciklonok
előoldali áramlása által hazánk fölé sodort sivatagi szemcséket légkörünkben. Viszonylag
ritkán északnyugat/nyugat felől is érkezhet a Kárpát-medence területére csekély mennyiségű
szaharai poranyag, amely kezdetben az afrikai kontinens északnyugati régiója felől az Atlantióceán felé vette útját, de egyre északabbra sodródva a nyugatias áramlások révén Európa belső
területeire jutott végül.
A 2013-ban és 2014 elején tapasztalt porviharos események részletes elemzésével a
kiülepedő poranyag további fizikai paramétereit is sikerült elemeznünk a szemcseeloszlás
mérések és az pásztázó elektronmikroszkópos felvétek segítségével. A kiülepedés mértékének
becslése azonban – még az egyre pontosabb számítógépes szimulációk elterjedése ellenére is –
jelentős bizonytalanságokkal terhelt.
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Varga György181 – Bradák Balázs1 – Szeberényi József1
PORVIHAROK FORRÁSTERÜLETEINEK TÉRBELI ELOSZLÁSA, SZEZONÁLIS
JELLEMZŐI ÉS GEOMORFOLÓGIAI VISZONYAI182

BEVEZETÉS
Földünk legfontosabb porforrásterületeiről évente 1–3 milliárd tonna finomszemcsés,
porfrakciójú (kisebb, mint 62,5 µm átmérőjű) ásványi szemcse kerül szél által a légkörbe
(Tegen 1996; Ginoux et al. 2001; Maher 2010). A porviharok kialakulási feltételei közül nagy
fontosságúak a forrásterület geológia, geomorfológiai és pedológiai viszonyai, mivel a szél
kritikus nyírófeszültsége nagyban függ a talajok, illetve a talajoknak nem minősülő laza,
törmelékes üledékek ásványi összetételétől, szemcseméretétől, nedvességtartalmától,
vízháztartásától. A felszínalaktani viszonyok által felerősített defláció a talaj felső,
legtermékenyebb rétegeit érinti, mely során durvább szemcseméret és alacsonyabb
humusztartalom alakul ki, jelentősen hozzájárulva a terület elsivatagosodásához.
A poranyag hosszabb-rövidebb légköri tartózkodás után olykor több tízezer kilométeres
távolságokra is eljut. Ez a hatalmas mennyiségű por nem csupán a közvetlen környezetének
viszonyaira van hatással, hanem mind közvetlen, mind közvetett módon befolyásol számos
további folyamatot (Harrison et al. 2001; Kohfeld és Tegen 2007; Pósfai és Buseck 2010; Varga
2010). A Napból érkező rövidhullámú sugárzás elnyelése, szórása és visszaverése, valamint a
felszínen lerakódó törmelék albedó módosító hatása révén befolyásolja a Föld
energiaháztartását. Egyes vízben oldódó vagy nedvesíthető szemcsék a felhőképződésben
játszanak szerepet, mint kondenzációs magvak, tovább módosítva így a besugárzási
viszonyokat. A karbonátokban dúsabb szemcsék a csapadék pH-ját megnövelve csökkenthetik
a savas esők gyakoriságát (Rogora et al. 2004). A felhalmozódó por szerepet játszik a
talajképződésben is, növelve a talajok agyag-, illetve finom kőzetliszt-méretű frakcióinak
részarányát. A sivatagokból kifújt por az egészségünkre is hatással lehet, így például a
Földközi-tenger térségének egyes régióiban a szaharai porkitörések alkalmával gyakran az
egészségügyi határérték fölé emelkedik a légkör PM2,5 és PM10-es szállópor koncentrációja
(Griffin et al. 2001; Rodríguez et al. 2001; Matassoni et al. 2011).
Mindezeken kívül számos más további folyamatban (pl. káros és veszélyes gombák,
baktériumok, vírusok szállítása, radionuklidok terjedése, közlekedési hatások) betöltött szerepe
miatt került a porviharok kutatása az éghajlati és egyén környezeti vizsgálatok homlokterébe
(Pye 1997; Goudie és Middleton 2006). Jelen munkánk keretében a porviharok legfőbb
forrásterületeinek térbeli eloszlását, szezonális jellemzőit és geomorfológiai viszonyait
elemeztük. Az elemzések alapját a korábbi porforrások globális eloszlását elemző Prospero et
al. (2002) és Varga (2012) tanulmányokat használtuk fel.
MÓDSZEREK
A leghosszabb mérési sorozattal és kellően részletes tér- és időbeli felbontással az
elérhető adatbázisok közül a NASA Total Ozone Maping Spectrometer (TOMS) és
OzoneMappingInstrument (OMI) aeroszol adatai rendelkeznek (Herman et al. 1997; Torres et
al. 1998). Az 1978 novemberétől kezdődő adatsorok az északi és a déli szélesség 70. szélességi
foka közötti területekről tartalmaznak napi gyakoriságú adatokat 1°×1,25°-os horizontális
felbontással. Az Aeroszol Index (AI) értékét a légköri szemcsék felületén történt Mie- és
181Varga

György, Bradák Balázs, Szeberényi József:MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont,
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Rayleigh-szórás és elnyelés, valamint a tiszta légköri Rayleigh-szórás értékének a hányadosa
adja meg:
mért
 I 360

 ,
AI  100 log10  számított
 I 360

számított
mért
ahol I 360
és I 360
rendre a 360 nm-es sugárzás mért és a Rayleigh-légkörre számított értéke
(Herman et al. 1997).
A napi adatmátrixok feldolgozás a MATLAB programrendszerrel történt, mely során 23
év 365 napjának 8395 mérési adatából kialakított 23×365-ös mátrix alapján globális és
kiválasztott régiókra jellemző átlagtérképeket, napi, havi és éves felbontású idősorokat,
valamint szezonális eloszlási diagramokat állítottunk elő (1. ábra).

1. ábra: A vizsgálatok során alkalmazott módszerek sematikus áttekintése
SZEZONÁLIS VISZONYOK
A porkibocsátás szezonális ciklusát a szerkesztett havi átlagtérképek segítségével
elemezhetjük (2. ábra). A forrásterületek időszakosan eltérő mintázatokkal jellemezhetőek,
mely eltérések az adott térségre jellemző szinoptikus meteorológiai és egyéb helyi környezeti
(pl. csapadékmintázat, szélviszonyok, vegetációs időszak stb.) viszonyok miatt alakulnak ki.
Ugyanakkor megállapítható, hogy az arid térségek porkibocsátása jellemzően tavaszi és nyári
maximumot mutat. Néhány szemi-arid és szub-humid közepes szélességű terület kora tavaszi
(vagy késő téli) emissziós csúcsot mutat; ez körülbelül a vegetációs periódust közvetlenül
megelőző időszak, amikor már a hó elolvadt és a szántókat felszántották.
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2. ábra: A légkör aeroszol terheltségének havi átlagtérképei a NASA TOMS és OMI Aeroszol
Indexek alapján.
TÉRBELI ELOSZLÁS
A napi AI adatmátrixok feldolgozásával szerkesztett globális, regionális és szezonális
aeroszol térképeken jól elkülöníthetőek a viszonylag kisméretű legintenzívebb porforrás
körzetek. A források még pontosabb lehatárolásához különböző léptékű topográfiai,
geomorfológiai és geológiai térképet, valamint műholdas felvételeket használtunk. A lehordási
területek térbeli eloszlásáról megállapítható, hogy észak-afrikai (jellemzően szaharai), arábiai,
belső-ázsiai és ausztrál régiók felelősek a porkibocsátás döntő többségéért, melyek az
úgynevezett „globális por-övet” rajzolják kis az átlagtérképeken.További jelentős, csaknem
pontszerű, regionális források találhatók Észak- (pl. az Egyesült Államok DNy-i régiói, Mexikó
magasföldjei) és Dél-Amerika (pl. Pampák, Altiplano) szárazabb régióiban is (3. ábra).
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3. ábra: 1. Észak-Afrika: 1.1. Bodélé-medence; 1.2. Azawagh-szerkezeti medence; 1.3.
Taudeni-medence D-i része; 1.4. Ny-szaharai hegylábfelszínek; 1.5. Tidikelt-depresszió és az
Ahaggar Ny-i, ÉNy-i törmelékkúpjai; 1.6. ChottMelrhir és ChottJerid sóstavak; 1.7. Kireneika
és a Kattara-mélyföld; 1.8. Nílus Ny-i réteglépcsői; 2. Közel-Kelet: 2.1. JebelTuwaiq sós
lapályai és időszakos vízfolyásai; 2.2. JebelDhorafsabkha rendszere; 2.3. Tigris-Eufrátesz
ártere; 3. Belső- és Kelet-Ázsia: 3.1. Szeisztán-medence; 3.2. Dasht-eKavir és Dasth-eLut;
3.3. Fergana-medence; 3.4. Kara-BogazGol; 3.5. Aral-tó egykori medre; 3.6. Balkhas-Alakolmedence alluviális lerakódásai; 3.7. Dzsungár-medence; 3.8. Uvs-tó zárt medencéje; 3.9.
Tarim-medence; 3.10. Lop Nor vidéke (Quaidam-medence); 3.11. Indus és Gangesz ártere;
3.12. Thar sivatag; 4. Észak-Amerika: 4.1. Nagy-Sóstó vidéke; 4.2. SmokeCreek és Black
Rock sivatag; 4.3. Salton-tó egykori medencéje; 4.4. Chihuahuan sivatag; 4.5. Bolsón de
Mapimí; 5. Dél-Amerika: 5.1. Salar de Uyuni (és az Altiplano további sóstavai); 5.2. DéliAndok hegylábfelszíne; 5.3. Patagónia; 6. Dél-Afrika: 6.1. Etosha sósmocsár; 6.2.
Makgadikgadi-depresszió; 7. Ausztrália: 7.1. Eyre-tó medencéje; 7.2. Darling alluviális
üledékei; 7.3. Darling-menti sósmocsarak (Caryapundy); 7.4. Barkly-táblavidék sós lapályai.
FÖLDÜNK LEGFŐBB FORRÁSTERÜLETEINEK GEOMORFOLÓGIAI VISZONYAI
A globális aeroszol térképen jól látszik, hogy Földünk légköri por-emissziójának nagy
része jól elkülöníthető, viszonylag kis területű körzetekből származik. A globális porkibocsátás
50-70%-áért szaharai (és részben száhel-övezeti) forrásterületek a felelősek. Az észak-afrikai
legfőbb lehordási területek többsége a környezetüknél alacsonyabban fekvő, geomorfológiai
értelemben vett depressziókban található (4. ábra).
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4. ábra: A „globális por-öv” jellemző lehordási körzeteinek természetföldrajzi viszonyai.
Számos por-forrásterületet a pleisztocén pluviális időszakaiban átmenetileg víz borította,
így nagy mennyiségű finomszemcsés anyag halmozódhatott fel bennük. Gyakori, hogy a
felszínüket kovamoszatokból felépülő vagy sós kéreg fedi, melyet a szél nem képes
megbontani. Az, hogy mégis hatalmas mennyiségű por kerül ki ezekről a területekről, a közeli
homoksivatagoknak köszönhető, amelyek területéről lehordott durvább szemcseméretű anyag
becsapódási energiája felszakítja a port védelmező kérget. Ilyen terület Földünk legaktívabb
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kifúvási régiója Bodélé vidéke is, melyet a pleisztocénben és holocénben a jelenleginél sokkal
nagyobb kiterjedésű Csád-tó borított el, valamint Algéria északkeleti és Tunézia nyugati részén,
a Szaharai-Atlasztól délre fekvő sottok (chottok) környéke is.
A hegységi előterekben a lepusztulási folyamatok termékeként kialakuló törmelékkúpok
finomszemcsés anyagát, illetve az időszakos vízfolyások alluviális üledékét szintén könnyen
légkörbe emelheti a szél. A kelet-líbiai Kirenaikavádirendszere és a Kattara-mélyföld területe
vagy az Ahaggartól délre, az Aїr és az Iforas-hegység között fekvő Azaouak-völgye eklatáns
példái ennek. A Taudeni-mélyedés hatalmas területe szintén fontos por forrásterület, beleértve
ebbe a Niger egykori, feltételezett belföldi deltájának lerakódásait is Timbuktutól északra.
Ehhez a térséghez csatlakozik a nyugat-szaharai, partvonallal párhuzamosan futó vonulatok
keleti oldalán fekvő pleisztocénben jelentősebb vízhálózattal, ma időszakos vízfolyásokkal és
változó területű sekély tavakkal rendelkező régió.
Az Arab-félsziget kiterjedt sivatagos körzetei a Szaharához hasonló jellemzőkkel és
aktivitással rendelkeznek. A Tigris és Eufrátesz folyók medencéjének ártéri lerakódásaiból a
tavaszi és nyári időszakokban nagy mennyiségű poranyagot fúj a szél a Perzsa-öböl fölé. A
magasabb ázsiai régiók zárt hegyközi medencéinek tömegmozgásos folyamatok által
felhalmozott finomszemcsés törmelékanyaga és az időszakosan vízzel borított sóstavainak
száraz mederüledékei is fontos lehordási körzeteknek számítanak. A Kaszpi- és Aral-tó
kiszárított területei az antropogén hatásokra kialakuló forrásterületek körébe tartoznak.
A „globális por-övön” kívüli porforrások Földünk porkibocsátásának csekély hányadáért
felelősek, azonban regionálisan és lokálisan így is súlyos környezeti hatásokkal rendelkeznek.
Ezek a lehordási régiók jellemzően a már korábban bemutatott geomorfológiai környezetekhez
hasonló körzetekhez köthetőek (5. ábra).
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5. ábra: A „globális por-övön”kívüli területek jellemző lehordási körzeteinek
természetföldrajzi viszonyai.
ÖSSZEFOGLALÁS
A 23 év napi Aeroszol Index adatmátrixainak feldolgozásával előállított globális
átlagtérképek szisztematikus elemzése alapján megállapítható, hogy a legfőbb porforrások
jellemző geomorfológiai környezetekhez kapcsolhatók. Ezeknek jelentős hányada
geomorfológiai értelemben vett depressziókhoz köthető, melyek egykoron és/vagy időszakosan
vízzel borítottak. A porviharok kialakulásához szükséges laza, finomszemcsés, törmelékes
üledék számos esetben a pleisztocén nedvesebb időszakaiban kialakult tavakban
halmozódhatott fel, melyeket ma már nem borít vízfelület.
Következésképpen fontos kijelenteni, hogy alapvetően a porviharok forrásterületei aridszemiarid területekhez köthetőek, azonban a víz múltbéli és/vagy jelenkori időszakos szerepe
sok esetben döntő fontosságú.
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KÜLTERÜLETEK A VÁROSFEJLŐDÉS ÁRNYÉKÁBAN
BEVEZETÉS
A szuburbanizáció hazánk egyik meghatározó területi folyamata, mely alakította a
térstruktúrákat. A megváltozott területhasználatú terek számtalan konfliktust hordoznak és a
jövőben továbbiak várhatóak (Bajmócy et. al. 2012, Szirmai 2011). Bár a folyamat jól kutatott
a hazai szakirodalomban, bizonyos részelemei kevésbé lettek feltárva. Ilyen a külterületekre
irányuló, valamint a városhatáron belüli szuburbanizáció. E két folyamat jelentőségét a hazai
szakirodalom alulbecsülte, Beluszky P. (1982) publikációjának címe „Egy alig ismert
településszerkezeti elem...” a legtöbb külterületre máig igaz. Ugyanakkor e témakör
relevanciája az elmúlt években megnőtt a hazai kutatásokban (Bajmócy 2014, Bajmócy –
Balogh 2011, 2012, Balogh 2012a, 2012b, Kovács 2010, Nagyváradi – Szabó-Kovács 2008,
Pócsi et. al. 2008).
A közigazgatási határok szerinti település, mint értelmezési keret domináns a hazai
szakirodalomban. Így a külterületnek, mint földrajzi fogalomnak a használata nem terjedt el és
csak a tanyakérdés kapott jelentősebb figyelmet. Sajátos hazai települési formákat alkotnak a
szőlőhegyek, zártkertek, majorok és az egyéb külterületi típusok. Társadalmi,
településszerkezeti, fejlődéstörténeti sajátosságaik mellett vizsgálatukat az is indokolja, hogy a
2011-es népszámláláskor 306514 lakos élt 9272 külterületen és a külterületi lakhelyek recens
folyamatairól viszonylag kevés adat áll rendelkezésre (Balogh 2012a, 2012b). Jellegzetes
térfolyamat a vidéki agglomerációink fejlődésében a településen belüli szuburbanizáció, mely
során a lakos úgy vált rurálisabb lakóhelyre, hogy a település közigazgatásai határait nem lépi
át, csak a korábban a városhoz csatolt falvakba, vagy a város külterületeire költözik. E
folyamatok jellegzetessége, hogy különösen magas arányú a városba migrált nagyszámú vidéki
származású lakos érintettsége bennük (Balogh 2012a, Bajmócy 2000, Dövényi – Kovács 1999,
Hardi 2002, Kovács 1999, Tímár 1999, Szirmai 2011).
A külterületek jelentősége a vidéki agglomerációk fejlődésében nagy, a szuburbiák
népességnövekedésének 21%-a irányult 1990 és 2011 között a városok, valamint 8%-az
agglomerációs települések külterületeire (Bajmócy 2014). Jellemzőjük, hogy a nagyszámú
második otthon és hobbitelek, valamint olcsó ingatlan alternatívát képez a szerényebb
jövedelmű lakhelyváltók számára (Balogh 2012b).
Külterületi településrész a jelenleg érvényes szabályozásban olyan terület, melyet a
rendezési terv nem sorol a belterületekbe és legalább egy lakos él ott, vagy lakosság hiányában
legalább egy lakatlan, de egyébként lakható ingatlan található rajta. Ez a meghatározás azonban
nem földrajzi kategória, vizsgálatukhoz el kell helyeznünk településföldrajzi értelmezési
keretben a külterületeket (Balogh 2012a).
Kovács Zoltán (2001) a csoportos települések fogalmába beemeli a közigazgatási
önállóság kritériumát. A szerző a szórványok felső népességszámát 10 főben határozta meg,
míg az átmeneti településeknél 50 főt jelölt meg határként. A Mendöl-féle (1963)
településfogalom alapján vizsgálva a lehatárolás kérdését azonban megállapíthatjuk, hogy
minden olyan terület egy település, amely egy embercsoport lakó- és munkahelyének térbeli
együttesét egyesíti. Ennek megfelelően a külterületek településként értelmezhetőek függetlenül
attól, hogy a közigazgatási szabályozásban hol helyezkednek el (Balogh 2012a).
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Balogh András és Bajmócy Péter (2012) felhívja a figyelmet, hogy amennyiben
eltekintünk a közigazgatási szerepkörtől a magányos települések (tanyák, őrházak, hegyi
szórványok) mellett megfigyelhető hazánkban egy átmeneti településtípus, mely jellemzője,
hogy bár több házból áll és rendelkezik zárt településmaggal, alapfunkciói nincsenek. Ilyen
átmeneti települések a majorok, a szerek, a sortanyák, a cigány- és fürdőtelepek, a bányatelepek
és a zártkertek. A szerzők kiemelik továbbá, hogy a brit településtipizáláshoz hasonlóan az
önálló települések is besorolhatóak aszerint, hogy a központi belterületen kívül milyen
szórvány, átmeneti és csoportos településtípusok találhatóak azok közigazgatási határain belül
és, hogy hány térben elkülönülő lakott terület alkotja azokat. Talán legismertebb összetett
településtípusként a szeres falvak és a tanyabokrok összecsatolásával kialakított községek
emelhetőek ki, azonban a hazai nagyvárosok jelentős része szintén a központi belterületen kívül
több egyéb belterület és lakott külterület összességéből áll.
A fentieknek megfelelően a vizsgálat során a következő meghatározást alkalmazom a
külterületekre: A külterület legalább egy fő által tartósan lakott olyan magányos, szórt vagy
csoportos település típus, mely közigazgatási önállósággal nem rendelkezik és a
területrendezési terv nem sorolja belterületbe. Zárt településmagjuk általában nincs, vagy ha
igen, az fejletlen, alapfunkciókkal nem rendelkezik.
A kutatás során a külterületi szuburbanizációt vizsgálom, mely a hagyományos
(belterületi) szurbiák nehézségein túl a város-vidék peremzónák és a külterületek általános
konfliktusait is hordozhatják. Szerepüket az agglomerációk társadalmi folyamataiban három
kérdés mentén tárgyalom. Egyrészt, hogy a külterületek részt vesznek-e a szuburbanizációs
folyamatokban? Másrészt, hogy a városból kiköltözőket mi motiválja abban, hogy a
külterületeket válasszák, és ez okoz-e valamilyen sajátos társadalmi rétegződést a hagyományos
(belterületi) szuburbiákhoz képest? Harmadrészt, milyen sajátos nehézségekkel küzdenek a
szuburbán külterületek, vannak-e hátráltató tényezői a folyamatnak?
A mintaterület a Győri Agglomeráció a hazai vidéki agglomeráció kutatások egyik fő
helyszíne (Hardi 2002, Hardi – Nárai 2005). Bár a külterületi lakosság aránya alacsony a többi
regionális szerepkörű város térségéhez képest, a külterületek száma magas és a bányatelepek
kivételével szinte minden külterület-típust megtalálhatunk itt (1. táblázat). Mivel 2008 után a
válság ellenére is dinamikus maradt a területen a beáramlás, valamint változatos kiterjedésű,
lakosságszámú és típusú külterületek találhatóak nem csak az agglomerációs községek, de a
magváros közigazgatási területén is, lehetőséget biztosít e mintaterület a differenciált, eltérő
fejlődési utak feltárására.
A vizsgált agglomerációs települések körét a megyeszékhelyen kívül azon községek
adják, melyek népessége nőtt 1990 óta, illetve azok is, melyeknek az össznépessége csökkent,
de a külterületeiké nőtt. A hézagmentes mintaterület érdekében a közbenső települések is
felmérésre kerültek. A vizsgált 31 település 145 külterületén 2011-es népszámláláskor 3067 fő
élt, 1990 és 2011 között 78,7%-os népességnövekedés után.
A vizsgálat két lépcsős empirikus felmérésre épült. Terepbejárás során a külterületeket
tipizáltam infrastruktúrális ellátottság, településkép és elérhetőség alapján, majd a teljes
ingatlanállományt (összesen 5856 ingatlant) osztályoztam funkció és állag alapján. A kutatás
második eleme a lakosság kérdőíves felmérése volt, mely során 114 külterületről 279 darab
kérdőív került lakosságarányos szisztematikus mintavétellel felvételre 2014. 06. 30. és 2014
08. 10. között. Ez a külterületi háztartások 25%-át fedte le a 2011 évi adatokhoz viszonyítva. A
kérdőívezés alatt 22 spontán interjú is készült a válaszadókkal, melyek különösen a helyi
közösségről szolgáltak hasznos adalékokkal.
A Központi Statisztikai Hivatal Helységnévtára szerint hazánkban a külterületi lakók
60%-a mezőgazdasági lakhelyen (Mgl.), 30%-a egyéb funkcióhoz nem köthető lakóhelyen
(Lh.) él. A ipartelepeken (Üszl.), őrházban és forgalmi telepen (Öh., Forg.), sport- vagy
gyógylétesítmény (Sz.o.) közel 1-1% él és az üdülők (Üd.) aránya 4%. A mintaterület
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külterületeinek többségét a KSH mezőgazdasági jellegű lakótelep, illetve lakóhely, vagy
gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem köthető lakóhely kategóriába sorolta. E
kategórizálás a funkcióellátottságot a lehető legpontosabban meghatározza azonban ez keveset
árul el jellegükről (Balogh 2012a). Ezért ettől a kategória besorolástól némileg eltérően
csoportosítom a külterületeket. A majorok fogalmát Bajmócy P. és Balogh A. (2011)
meghatározása szerint alkalmazom, míg a zártkerteket és szőlőhegyeket a terepbejárás
tapasztalatai alapján a következők szerint értelmezem:



1. ábra: A vizsgált külterületek felmérési szintek szerint (alaptérkép: maps.goggle.hu)

A zártkert eredetileg kiskerti területhasználatú, szerkesztett utcahálózatú, külterületi
egység, melyen az üdülő és a háztáji mezőgazdaság mellett a lakófunkció is jelen van, sőt sok
esetben egyre inkább meghatározó. Meghatározza fejlődési pályájukat az eredetileg kicsi
telkekre épült kisméretű házakból (30-35m2) álló ingatlanszerkezet, mely a rendszerváltás után
a szabályozás lazulásával megindult átépítések miatt kaotikus településképet alkot.
A szőlőhegy a tanyasi fejlődéssel analógiát mutató, de szőlőművelésre alapuló, általában
egy utcás külterület, melyen eredetileg a gazdasági ingatlanok (présházak, pincék) voltak a
meghatározók. Jellemzőjük a sortanyáknál zártabb, de a zártkerteknél lényegesen lazább
beépítés, a nagyobb telekméret és a szőlős-gyümölcsös kultúrára alapuló mezőgazdaság
jelenléte (gyakran csak maradványaiban). Az itt dolgozó és hobbikertet fentartók fokozatosan
kitelepülnek, ezért egyre zártabb utcafront alakul ki, de jellegüket domborzati adottságaik miatt
is tartósan megőrizhetik.
A szőlőhegyekre és zártkertekre is jellemző, hogy a népesség és a településkép
fejlődésével fokozatosan új önálló településsé, vagy a települések belterületeinek részévé
váltak. E jelenség nem a szuburbanizáció időszakának új eredménye, már a városrobbanás
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időszakában is jellemző volt a kertségek és szőlőhegyek benépesülése és belterületesítése, majd
idővel új kertek kialakításával újabb ciklus indult meg (Beluszky 1982, Mohos 2007).
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5. táblázat: A vizsgált külterületek főbb adatai a KSH Helyiségnévtár alapján. *A
helyiségnévtárban használt rövidítésekkel.
A KÜLTERÜLETI SZUBURBANIZÁCIÓ
Az agglomeráció peremei (a rural-urban fringe) a hazai és nemzetközi szakirodalomban
feltárt eredmények alapján kiemelt területei a városból kiszorulók és városba igyekvők
migrációjának. (Bajmócy 2000, Hardi 2002, Szirmai 2011). Jellemző, hogy a leginkább gyenge
anyagi hátterű migránsok a külső perem (fringe) rosszul elérhető, de emiatt olcsó területeire
szorulnak a belső szuburbán öv ingatlanárainak felfutása miatt (Helling 2002, McManus –
Philip 2007, Pócsi 2013, Tímár 1999). A jelenleg zajló folyamatok főbb jellemzőit az empirikus
tapasztalatok alapján a következőkben foglalhatjuk össze.
A válaszadók kétharmada a megyeszékhelyről költözött a külterületre, 10,0% érkezett az
agglomeráción kívülről és csak 12,6% volt helyben született, bizonyítva a szuburbán jelleget.
Tovább árnyalja azonban a képet, ha megvizsgáljuk hogyan értékelték a válaszadók a közösség
összetételét. Dominánsnak tartotta a győri betelepülőket a válaszadók 61,0%-a, azonban
közülük 67,2% városból kiszorulóként definiálta az ide érkezőket. Tehát olyannak tartják őket,
akik például a magas rezsi, a bedőlt hitel miatt kénytelenek a külterületre költözni. 20,0%
tartotta jellemzőnek a Győrből kiköltöző tehetősebbeket, akik az életminőség javítása vagy a
lakásméret növelése érdekében választották a külterületeket. Ez a rétegződés alapvetően
megfelel a korábbi kutatások eredményeinek (Csordás 1993, Soltész 1990).
Ezt támasztja alá, hogy a válaszadók 45,0%-a jellemzőnek tartotta a szegények és
hátrányos helyzetűek, 17,8% pedig a pályakezdők jelenlétét. Utóbbi csoportot úgy jellemezték,
hogy a fiatal házasok kevésbé erős anyagi helyzetük és a lakáshitel-piac szűkössége miatt olcsó
alternatívaként választják a külterületi telkeket. Jelentősen eltért azonban a külföldiek említése
(10,0%) a válaszadók közti arányuktól (1%). Ennek oka többek között, hogy bár az üdülőikben
csak alkalomszerűen tartózkodnak, az idegen nyelven beszélők és a külföldi rendszámtáblájú
autók kitűnnek.
A válaszadók lakhely szerint megoszlása a következőkép alakult: 71,4% volt helyben élő
és 12,5% tartott fenn hobbikeretet vagy üdülőt 14,6% vallotta magát kétlakinak. Utóbbiak az
év egy időszakában – nyári félévben vagy az év nagyobb részében – életvitelszerűen a
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külterületen laknak és csak a téli időszakot töltik a városi lakásukban. Jelentős számban csak a
beköltözők (9,9%) között akadt olyan, aki szeretne elköltözni. Ők leginkább az elzártság,
családi okok és a környezet állapotának kedvezőtlen alakulása miatt döntöttek így.
A megoszlással kapcsolatban további adalékokat a spontán interjúk során kaptam.
Felhívták a figyelmet arra, hogy az itt élők jó része nincs a külterületen bejelentve, kiadták
albérletbe a városi lakást vagy abban a gyerekeik élnek, ők pedig az egykori üdülőbe költöztek,
azonban bejelentett állandó címűk a győri maradt. 15-20% közé becsülték a válaszadók e
népesség arányát, akik nem jelennek meg a statisztikában külterületi lakosként. Természetesen
a becslést nem állt módomban ellenőrizni, hiszen a lakók a jogi körülmények miatt nem
vállalják fel érintettségüket.
A szuburbán területeken az intenzív beköltözés miatt a közösség társadalmi szerkezete
átalakul és az eltérő érdekcsoportok ütközése konfliktusok forrása lesz, amit csak mélyít a
kiköltöző idős hobbikertezők és a fiatalabb szuburbán lakosság érdekellentéte (Pócsi el al.
2008). A kérdőívek alapján megállapíthatjuk, hogy a válaszadók 58,1% jelezte nehézségként a
helyi közösség átalakulását. Leginkább az eltérő életvitelt és a devianciák (alkoholizmus,
bűnözés, illegális lakásfoglalás) megjelenését emelték ki (28,5% és 17,4%), de csak kevesen
említették az elzártságot és a szegénységet, hiszen a szuburbán zónák külső övezetébe költözők
általában bizonyos nehézségeket tudatosan vállalnak a környezeti előnyökért (Szirmai 2011,
Tímár 1999).
A külterületi társadalom egyik legfőbb jellemzője az elöregedés, a válaszadók 61,0%-a
volt 50 év feletti és 40% nyugdíjas. Az időskorúak aránya különösen a hobbikertezők és
kétlakiak között volt magas, hiszen az 1970-1990 között kerthez jutott középkorúak mára a
nyugdíjkor közelébe kerültek. Ennek ellenére e jelenségét csak 25,0% említette, mivel a
kiköltöző idősek 1-2 fős háztartásai mellett sok a fiatal pár (9,5%), a nagycsaládos (13,2%).
Mivel utóbbiakban az egy háztartásra lakosok száma magasabb jelentős részét teszik ki a
népességnek és az elöregedés kevésbé látványos, mint a mutatók alapján azt feltételezhetnénk.
A bemutatott problémák ellenére a válaszadók 85%-a szeret külterületen élni. Leginkább
a csendes, nyugodt életvitel (38,4%), a jó életminőség (14,6%) és családi okok (6,1%) voltak a
döntő szempontok ebben. A szomszédokkal való viszonyt 5-ös skálán értékelve (4,4) jónak
érzik és a közösség befogadó jellegét is (3,8). Az erős, reciprocitáson alapuló közösség
leginkább a majorokban élő, a befogadó jellegű közösség pedig a zártkerti válaszadók
véleményében volt meghatározó; itt sokszor csonka családok és rokkantak találtak menedékre
a városi élet nehézségei elől. Ez az erős közösség a külterületek esetében olyan fontos
népességmegtartó erő, mint az alapvető infrastruktúra megléte (Kovács 2010). A jövőben az
erős társadalmi nyomás azonban a helyi közösségek számára kockázatot jelent, mert a
hagyományos külterületi jelleg elvesztésével a külterületek tájképi elemmé silányulhatnak vagy
belterületbe vonás után klasszikus nyugati típusú házakat tömörítő szuburbán utcákká válnak
(Csurgó 2013, Váradi 1999).
A terepbejárás során felmért 5856 ingatlan közel fele (2426) hobbi- vagy üdülőtelek volt,
ezeken kisebb konyhakertet vagy füvesített udvart találunk. Különösen a zártkertekben volt
jellemző a lehető legváltozatosabb építőanyagokból (raklaptól a panelház-elemekig) épült,
különböző mértékben leromlott bódék, tárolók, fészerek kavalkádja. 646 kert volt felhagyott,
gazos és a legtöbbön nem volt ingatlan, vagy csak félbehagyott építkezés nyomait láthattuk. A
lakásállomány összetétele igen vegyes, a kertségek jellemzője, hogy a hiányos szabályzás és a
földprivatizáció miatt kialakult kaotikus településkép (Csatári, B. et.al. 2013).
Rossz (218) és újszerű (370) ház viszonylag kevés volt az 1668 átlagos állapotúhoz
képest. A zártkerteken a szabályozás hiányosságai miatt a hetvenes években 32 m 2-es,
gyümölcstároló megnevezéssel épültek kicsi lakások. Ezeket először függőlegesen egy szoba
ráépítésével bővítették, kialakítva a jellegzetes zártkerti tornyokat, majd a szabályozás
lazulásával újabb szobákat építettek a ház mellé, emiatt eltérő korú és technológiájú
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épületrészek alkotják az ingatlanokat. 2000 után pedig a fejlett szuburbán területeken jellemző
amerikai típusú házak is megjelentek, így teljesen általános, hogy az egykori présházban
szorongó család hajléka mellett luxusvillát látunk.
Kimondottan romos vagy lakhatatlan ház 218 darab volt a mintaterületen. A házak
állapota különösen a majorok esetében fontos kérdés, hiszen itt a számtalan 100-200 éves
cselédlakás, valamint 1945 után épült „TSZ lakás” alkotja az ingatlanállomány zömét. A közös
tulajdonú épületek többsége elhanyagolt, a terepbejáráskor 41% volt rossz állapotú a
majorokban, 44 db pedig részben vagy egészében romos volt. Az ingatlanállomány hanyatlását
jól jelzi, hogy a majorokban számtalan romot, csupaszon álló alapot láthatunk.
Ha a szegényebb lakosság is ki tud áramolni a szuburbán övbe az elméletileg csökkenti
az agglomerációban a jövedelem-alapú szegregációt, de e családok csak az elzártabb területeket
engedhetik meg maguknak, ami újabb hátrányos helyzetet termelhet ki (Grant et. al. 2014,
Helling 2002). A mintaterületen is különösen az utakat érte kritika, állapotukat ötös skálán csak
2,05-re értékelték. Rossz utakon természetesen nem csupán kátyús aszfaltot kell érteni, mint a
belterületek lakóövezetekben. Itt ténylegesen alig járható földutakat, alámosott úttesteket is
találhatunk és 14 útszakasz a terepbejáráskor teljesen átjárhatatlan volt (omlás, benőtte a fa).
42% emelte ki az utak állapotát súlyos problémaként, 10,4% azt is kiemelte, hogy mióta a
külterületen lakik azóta az önkormányzat egyszer sem végzett karbantartást, azt csak a lakók
rendezték. Ennek megfelelően az utak javításához használt anyagok eléggé változatosak, a
sírkődaraboktól a vasúti talpfáig mindent hasznosítanak (2. ábra).
A mezőgazdaság kiszolgálására kiépített infrastruktúra nem alkalmas a lakossági igények
kielégítésére. Az utak sok esetben csak az üzemegységekhez vezetnek, a házakig csak rossz,
szűk földút vezet, ami miatt a lakásokat a mentők vagy tűzoltók nem tudnak megközelíteni.
Számtalan majorban utcákról nem is beszélhetünk, legfeljebb közlekedésre is használt
közterületi földdarabokról (Nagyváradi – Szabó-Kovács 2008). A zártkertekben a fő nehézség,
hogy nem csak az úttest szélessége túl kicsi, de az úttest és a kerítések közötti táv olykor a 10
centimétert sem haladta meg. Emiatt egy itt közlekedő autó mellett egy gyalogos is alig férne
el, de például teherautók, tűzoltókocsik egyáltalán nem tudnak bejutni a házakhoz. További
gond, hogy sok esetben az utcáknak nincsenek nevei, vagy azok nincsenek kitáblázva, sokszor
a házszámok is teljesen hiányoznak, vagy kaotikusak. Jó példa Győr-Kertváros ahol egy utca
egyik felén Fenyő sor, a másik végén Fenyves utca név szerepelt.
Új jellegű probléma, hogy a lakók egy része igyekszik kisajátítani az úttestet is. A
terepbejárás során három esetben elzárták az utca egyik végét (például drótháló kihúzásával)
zsákutcát képezve a fogalom csökkentésére. Három esetben (két szőlőhegyen, egy üdülőben)
az út egy részét két oldalról is teljesen lezárta az ott lakó, az úttestre csak kapun át lehetett
behajtani, és így az utca másik végét csak kerülővel lehetett elérni. Ennél gyakoribb, hogy a
tulajdonos az út közepéig sajátjaként kezeli a közterületet és szemetet, eszközöket (hordót,
autót, fát) tart azon, vagy kijjebb teszi a kerítését annyira, hogy az már akadályozza a gyalogos
forgalmat. Mindhárom jelenségnél súlyos konfliktusok alakultak ki, azonban az
önkormányzatok nem tudnak és akarnak beavatkozni a lakók szerint. Két külterületen is volt
tűzeset az elmúlt évben, a válaszadók szerint 30-40 perc alatt ért helyszínre a segítség az
említettek miatt.
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2. ábra: Bal oldal: A szűk út javításához használt sírkő-darabok. Jobb oldal: Elzárt utca, a
védelem (elektromos kerítés, kamerák, elzárt bevezetőút) lakóparkokat idéz.
Az utak állapota azért is nagy nehézség a külterületen élők számára, mert a rossz utakon
általában nagy távolságokat kell megtenniük a legközelebbi buszmegállóig vagy
vasútállomásig. A tömegközlekedés megítélésénél ennek megfelelően nem a menetrendet vagy
az igényekhez nem igazodó útvonalakat (4,3%) tartották gondnak, mint a belterületeken. Hardi
T. és Nárai M (2005) kutatásában a szuburbiák lakosainak 7,3%-a emelte ki a tömegközlekedés
hiányosságaként, hogy túl messze áll meg a busz, míg jelen kutatás során a válaszadók 22,6%a tartotta ezt a legfőbb problémának. Különösen az idősek és a gyermekek számára megterhelő
a téli időszakban 2-3 km-t megtenni a rossz utakon, gyakran teljesen hiányzó közvilágítás
mellett. További 5,4% érezte úgy, hogy tömegközlekedéssel egyáltalán nem tudja
megközelíteni a külterületet és összességében ötös skálán 2,62-re értékelték a
tömegközlekedést. A problémakör azért is fontos mert a válaszadók 44,1%-a jár naponta
Győrbe. Azaz az összes diák és a dolgozók többsége naponta kénytelen elingázni.
A rossz elérhetőség a rekreációs és magáncélú utazásokban (különösen a gyerekeknek)
nagy hátrány, ez hátráltathatja a helyi közösség működését is (Helling 2002). Az ingázás
egyben gyorsítja a kertek felhagyását is, hiszen a művelésére szánható szabadidő jó részét
elveszi a közlekedés időigénye az idősek pedig egyre nehezebben tudják elérni telkeit az
egészségi állapotuk romlása esetén (Csordás 1993, Soltész 1990). Így e kérdés kezelése döntő
a külterületek jövőjének alakulásában.
FEJLŐDÉSI PÉLDÁK
A vizsgált 114 külterületből 52 népessége nőtt az elmúlt 20 évben, 30 esetében a
népességcsúcs 2011-ben volt a népszámlálások tükrében (KSH helyiségnévtár). Leginkább a
szőlőhegyek és zártkertek növelték népességüket és a 25-ből 19 nőtt. A zártkertek és
szőlőhegyek esetében egyaránt a kertművelés lehetősége (37,1%), az olcsóság (28,6%), és a
környezeti előnyök (29,6%) voltak a fő vonzó tényezők, amikor lakhelyet választottak a
válaszadók. Környezeti előnyön azonban az esetek jó részében nem az adott külterület
környezetét kell érteni. Sokszor egy közeli erdő, hegy, szőlős, vagy vízfelület a vonzerő, míg a
terület állapota egyáltalán nem előnyös. A mezőgazdaság lehetősége, pedig az alacsonyabb
munkaerő-piaci státuszú népességnél a túlélési stratégia része lesz (Tímár 2001), az ipari
parkhoz közeli területeken, pedig a munkahely közelsége és az olcsó telkek miatt választják a
külterületeket, a rossz környezeti állapot ellenére (3. ábra).
8 major népessége nőtt a vizsgált 31 közül, főútról mind jól elérhető és jó
tömegközlekedési helyzetű (buszmegálló távolsága 1km alatt). Ezek jellemzően az elesett,
hátrányos helyzetűek és idősek számára vonzóak olcsó ingatlanaik, a mezőgazdasági munka
reménye és a viszonylag erős közösségek miatt. Szemléletes példája az ilyen fejlődésnek
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Győrság–Puszta. Az egykori major épületei 1990-re tönkrementek és mára csak két
cselédlakássor és egy új tároló áll. A három épület körül több gazzal benőtt rom van és néhány
igencsak leromlott fészer, tároló. A falutól távolabbi házsor állapota jobb, itt főleg az egykori
T.Sz. nyugdíjasai és egykori munkásai élnek. Az első, romosabb épületbe főleg cigányok
települtek a környező falvakból, de devecseri vörösiszap-áldozatot és alföldről a
munkanélküliség elől ide menekült családot is találunk itt.
Néhány lakás felújításra került az elmúlt 10 évben, míg a többi a lepusztult, van ahol a
tető is megrogyott és a gondos gazdáknak nagy problémát okoz, hogy a rossz lakások felől ázik
az épület. További probléma, hogy a lakásokhoz nem tartozik elkerített udvar vagy kert, sőt az
eddig művelt kertek egy része is elveszett, amikor árkot ástak oda a szántóföldi út
vízmentesítésére. Csupán egy (cigány) lakos tartott állatokat és közművesítette a telkét,
azonban bizakodóan nyilatkozott arról, hogy a jövőben folytatódik a munka.
A zártkertek és szőlőhegyek esetében a fejlődés ellen leginkább az elzártság hat, ahol a
legközelebbi főút, vagy buszmegálló 2 km-nél messzebb van a népesség minden esetben
csökkenő és hanyatló az ingatlanállomány. Szép számmal találunk hanyatló majorokat is,
melyek megújulásának legfőbb akadálya az ingatlanok leromlottsága. 23%-a akart elköltözni
közülök a legtöbbenaz elzártság (4 család), az infrastruktúra leromlása és a hanyatló környezet
(például üzemek zaja) miatt (3-3 család) a majorokból. A majorok lepusztulásuknak három
tipikus útja volt a mintaterületeken. A leggyakoribb, hogy az elöregedő ingatlanokat a szegény,
idősödő lakosság nem lépes megújítani, különösen ott nem költenek a karbantartásra ahol
gyakori a fluktuáció. Táplánypuszta, mely bár jól elérhető (82-es főúton, saját buszmegállóval)
az egykori major 100 évnél korosabb épületeinek körülbelül csak a fele még áll ma is, a régi
gazdasági épületek a szövetkezetesítés áldozatává váltak. A lakóépületek állaga rendkívül
vegyes, a főút felőliek inkább jobb állagúak (5 felújított), majd befelé haladva egyre rosszabb
ingatlanokat láthatunk. Az utcafront közelében laknak a beköltözők, míg a délkeleti peremen a
cigánysort, északon pedig az idősebbek lakásait találhatjuk. A puszta mellet kiterjedt illegális
szemétlerakó és számtalan romos épület jelent veszélyt. A közösség gyenge a fluktuáció és egy
problémás cigány család miatt, így 3 család is tervezi elhagyni a majort.



3. ábra: Bal oldal: Győr – Sashegypuszta, a területet százméterenként szabdalják fel
felsővezetékek, melyek zaja alig elviselhető. Jobb oldal: Győrságpuszta – Eddig egyetlen
lakos újította fel lakását, de fokozatos a beáramlás.

Teljesen eltérő utat jár be a Győr keleti peremén fekvő Somosmajor, mely lakosságának
csökkenését az ipari területhasználat terjedése okozza. A régi ingatlanok költséges felújítása
helyett a lakók többsége inkább eladta a betelepülni vágyó, jellemzően logisztikai cégeknek
telkét. Mára alig 5 rossz állapotú ingatlan maradt lakható állapotban és a lekérdezéskor 4 lakos
volt a pusztán. Természetesen e major esetében nincs fizikai leromlás, azonban az egyre
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ipariasabb tájkép taszító a lakóknak, így várhatóan az elnéptelenedés miatt a major jelleg
üzemterületté „silányodik”. A harmadik útvonalat Nagyszentjános pusztája, Kisszentjános
esete mutatja be kiválóan. Az egykor száz feletti lakosságú prosperáló major óljai és
cselédlakásai a szerkezetváltás (lovarda és kukoricatermelés) miatt feleslegessé váltak, így
többségük lepusztulása rendkívül felgyorsult az elmúlt 10 évben és csak néhány, a jelen
gazdasági helyzetben is használt ingatlan fennmaradása biztosított.
A majorokba és a rosszabb adottságú külterületekre jellemző volt a cigányság betelepítése
a cigánytelepek felszámolásakor, majd a rendszerváltás után a szegény kisebbségi családok is
kiszorultak ide (Pócsi – Bajmócy 2008). Ennek ellenére a mintaterület hanyatló külterületein a
cigányság aránya nem volt lényegesen magasabb, mint a fejlődőkön. Nem tapasztaltam területi
elkülönülést a cigányokkal szemben, a vegyes lakosságú utcákban a házakról kívülről nem
lehetett megállapítani, hogy melyekben élnek kisebbségiek. Bár a válaszadók 30%-a érezte úgy,
hogy lakhelyén élnek romák, csak 17% tapasztalt valamilyen konfliktust. Kiemelendő azonban,
hogy e konfliktusok szinte kivétel nélkül nem a helyi kisebbséghez, hanem az ország távolabbi
részeiről érkezőkkel voltak kapcsolatosak.
Sajátos külterülettípusként jellemezhető jelentősen eltérő településszerkezeti és
fejlődéstörténetük miatt a Településperemek. Olyan külterületek, melyek a meglévő belterületi
utcaszerkezet fejlődése során úgy jön létre, hogy egy vagy több már meglévő utca túlhalad a
szabályozásban kijelölt belterület határvonalán. Mivel ezek lényegesen nem térnek el a belső
részektől az életvitel szempontjából nem jelentkeznek külterületi sajátosságok. A másik sajátos
típus, az elzárt tanya olyan magányos településforma, melyek legfeljebb néhány tanyaszerű
szórványként, vagy valamilyen nagyobb külterület peremén épült ingatlanokból áll. Az „egy
lakásos külterületi lakópark”-ban – ahogy egy válaszadó találóan nevezte őket –az ingatlanhoz
nagy földterület tartozik, melyet gyakran nem csak közvetlenül kerítenek el, hanem az erős
elzárkózási szándék miatt sokszor elektromos kerítést és kamerarendszert építenek ki és már
több száz méterrel az ingatlan előtt a bevezető utat is elzárják. Gyakori, hogy az ingatlan és
környezetének kiépítése luxusjellegű, de nem ritka az sem, hogy régi vadászházak vagy tanyák
kerülnek átalakításra. Az elzárkózási szándék oly erős az itt lakóknál, hogy egyetlen kérdőívet
sem sikerült felvenni.
ÖSSZEGZÉS
A vizsgált külterületek egyharmada tudta növelni népességét a szuburbanizációs folyamat
során. Népességvonzó erejüket a jó elérhetőség és a relatív jó környezeti állapot biztosítja,
alacsony telekárak és megélhetési költségek mellett. Ennek megfelelően a város felé igyekvő
és az onnan kiszoruló szűkösebb anyagi hátterű lakosság számára biztosítanak lakóhelyet.
Legjellemzőbb eltérésük a hagyományos (belterületi) szuburbiákhoz képest a szegény lakosság
nagyobb aránya, a kertművelés (mint másodlagos bevétel) és a jelentős elöregedés. Szerepük
az agglomerációk fejlődésében jelentős és a folyamatos beáramlás miatt a népesség száma
tartósan növekedni fog e területeken.
A lemaradó, népességüket elvesztő külterületek hanyatlásának oka a gyengén kiépített
infrastruktúra, az olyan szolgáltatások, mint a szemétszállítás hiánya, valamint a lakosság és az
ingatlanok elöregedése. Az előzőek mellett különösen az elzártság miatt nem kedvező a
lakóhelyet választó családoknak, így a beáramlás legfeljebb kényszerű beköltözésekre
korlátozódik. A zártkertek és szőlőhegyek a leginkább vonzóak a szuburbán lakosság számára
kedvező településszerkezeti adottságaik miatt, míg a majorok az utcaszerkezet hiánya és a
soklakásos ingatlanok miatt a legkevésbé vonzóak, ugyanakkor ezen olcsó házak újrakezdési
lehetőséget biztosíthatnak a szociálisan rászorultaknak.
A külterületek fejlesztésére gyakori megoldás a belterületesítés, azonban a lakosok
többsége kimondottan szeret külterületen élni, ezért nem kívánatos többségüknek az ilyen
beavatkozás. Leginkább az úthálózat járhatóvá tétele, a tömegközlekedés elérhetőségének
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javítása és az alapvető közművek kiépítése kívánatos számukra, nem az olyan költséges
beruházások, mint a gáz vagy a kábel tv bevezetése. A tapasztalatok alapján az erős közösségek,
a táji értékek és a nagy tartalékterületek révén a külterületek fejlesztésre alkalmasak, a helyi
lakók igényeinek felmérése azonban ennek előfeltétele.
leginkább a jobban elérhető zártkertek, szőlőhegek és a településperemek további
népességnövekedése várható, míg infrastrukturális adottságaik miatt a majorok és őrházak
esetében a lakosságszám tartós csökkenése várható. Eltérő fejlődési utakat mutatnak a
különböző külterülettípusok, sajátosságaik feltárása érdekében szükséges megvizsgálni a
jövőben a társadalom népességmegtartó képességét, hiszen számtalan lokális adottság és szoft
tényező befolyásolja a helyi közösségek működését, különösen a kis lakosságszámú
egységeken.
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A KSH definíciója alapján szegregátum a fizikailag egybefüggő, minimum egy háztömbből,
négy utca vagy közterület között elhelyezkedő ingatlanokból álló településrészt, ahol az
alacsony státuszú lakosság az aktív korú népességen belül, legfeljebb 8 általános iskolai
végzettséggel rendelkező és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a szegregációs
index eléri az 50%-ot (KSH, 2008).
A KSH adatai Miskolcon 2011-ben 13 db szegregátum volt, amelynek helyzete
(településszerkezeti elhelyezkedésük, a lakásállomány minősége, a közszolgáltatások
elérhetősége és az alacsony státuszú népesség koncentrációjának mértéke alapján) markánsan
különbözött egymástól.
Szegregációs mutatók változása
Miskolc MJ. Város először 2008-ban készített antiszegregációs tervet az Integrált
Városfejlesztési Stratégia részeként (MMJV, 2008). Ennek megújítására 2014-ben került sor a
2011. évi népszámlálási adatok alapján.
Miskolc belterületén 2470 fő, külterületén 2481 fő élt szegregátumban; összességében a város
lakosságának 3%-a (KSH, 2011). A szegregátumok száma a bázisidőszakhoz (2008-hoz)
képest 2014-re néggyel csökkent.
A város 13 szegregátumából tizenegy (1-11.sorszámú) belterületi, kettő (a 12. és 13. sorszámú)
szegregátum pedig külterületi. (Az 1. ábra a szegregátumok 2011. népszámlálás szerinti
lakónépességét tünteti fel. A térképen pontok jelölik a 6 év alatti gyermekek napközbeni
ellátását biztosító intézményhálózatot, továbbá a családsegítő és szolgáltató központokat. A
szegregátumok területét ezek az intézmények nem fedik le. A koncentrikus körök a
szegregátumok területéről (a még elfogadható) 20 perc alatt gyalog elérhető távolság határait
jelzik. Látható, hogy egyes szegregátumok esetében ezek a szolgáltatások csak
tömegközlekedési eszköz igénybevételével érhetők el.)
A szegregátumok összehasonlítása az alábbi szempontok alapján történt:
legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség körében;
felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körében;
gazdaságilag inaktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül;
munkanélküliek aránya;
tartós munkanélküliek aránya;
komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül;
egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül.
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1. ábra: Miskolc szegregátumainak elhelyezkedése és lakónépessége
Forrás: saját szerkesztés
A 2008. évi felméréshez képest:
 a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség körében
minimális mértékben javult;
 a 25 év feletti felsőfokú végzettségű lakosok aránya változatlanul alacsony;
 a gazdaságilag inaktív népesség aránya a szegregátumok többségében nőtt;
 a munkanélküliek aránya eltérő módon változott (van, ahol négyszeresére nőtt, másutt 17%-kal
csökkent);
 a tartós munkanélküliek aránya változatlanul magas (az egyik szegregátumban nyolcszorosára
nőtt);
 a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya több szegregátumban javult;
 a két külterületi szegregátumban együtt (Lyukóbánya, Lyukóvölgy) közel annyian élnek (2481
fő), mint a belterületi szegregátumokban összesen.
Antiszegregációs intézkedések
Miskolc MJ. Város Önkormányzata 2010 után több intézkedést tett, ill. indított el a
szegregátumban élők helyzetének javítása, a szegregátumok megszüntetése érdekében.
 Megkezdődött az emberi életvitelre alkalmatlan bérlemények felszámolása, az ott élőknek
magasabb komfortfokozatú cserelakást ajánlottak, ill. lakásvásárláshoz biztosítottak forrást. (A
lakhatási körülmények javítása városépítészeti meggondolásokon túl abból a szempontból
fontos, hogy alkalmas-e a gyermekek egészséges testi, szellemi és szocializációs fejlődéséhez.)
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 Az egyes szegregátumok felszámolásával egyidejűleg megindult a városfejlesztés céljaihoz
illeszkedő funkcióváltás.
 Az önkormányzati lakások jogosultság szerinti megoszlása az elmúlt időszakban megváltozott;
nőtt a költség, ill. a piaci elvű lakások aránya. Ennek eredményeként nőtt az ingatlan
bérbeadásából származó bevétel.
 A komfort nélküli, elhanyagolt – többnyire lakhatás céljára alkalmatlan – ingatlanok
környezete, ill. az alapvető higiéniai feltételek hiánya komoly közegészségügyi kockázati
tényező, különösen a felhalmozott hulladékok és az elszaporodott rágcsálók jelenléte miatt, míg
a kezeletlen szennyvíz jelentősen veszélyezteti a városi ivóvízbázist. Problémát jelent, hogy az
ott élők egy része nem törekszik helyzetének javítására, sem a város közössége által általánosan
elfogadott normák követésére.
 A szociális bérlakásállomány csökkenése egyben az üzemeltetési és karbantartási költségek
csökkenését is jelentette.
 A vizsgált időszakban jelentősen csökkent az önkormányzati lakásállomány (602db), ami
elsősorban az összkomfortos lakások értékesítéséből adódik (350 db). Ezzel egyidejűleg
csökkent a komfort nélküli és a szükséglakások száma is (összesen 253 db).
 A csökkentés a MIK Zrt. un. avult telep felszámolási programjának eredménye, melynek során
több rossz műszaki állapotú, gazdaságosan nem korszerűsíthető ingatlan került lebontásra. Az
itt lakó bérlőket a bérbeadó hasonló komfortfokozatú lakásokban helyezte el, ill. négy esetben
magántulajdonú ingatlant biztosított a bérleti jogról való lemondás fejében.
Iskolába még nem járó, de szociálisan veszélyeztetett gyermekek helyzete














Miskolcon a területi védőnői hálózat jelentős feladatot lát el (a védőnői körzetek nem
egyeznek meg pontosan a városrészek határaival, kialakításuk a védőnői terhelés egyenletes
elosztása és földrajzi adottságok alapján történt);
nyilvántartja az iskolába még nem járókat (0-1év, 1-3 év, 3-6 évesek és azon 7 évesek, akik
nem járnak még iskolába);
a védőnői nyilvántartásban minden olyan gyermek szerepel, aki életvitelszerűen a védőnői
körzetben lakik, akiről a védőnő tudomást szerez vagy a szülő jelentkezett gyermekével
gondozásra, függetlenül az állandó vagy ideiglenes lakcímtől, így az adatok nem egyeznek meg
a lakónyilvántartás adataival (számos, albérletről albérletre költöző család van, akik nem
jelentkeznek be az adott címre, de miskolci állandó lakhelyük sincs);
a szociálisan veszélyeztetett státusz megítéléséhez a védőnők szempontrendszerrel igen, de
pontrendszerrel nem rendelkeznek, így azt szubjektív elemek is befolyásolják;
a védőnői nyilvántartásban nem tüntethetők fel a gyermekek etnikai hovatartozása, így erre
vonatkozóan adattal a védőnők nem rendelkeznek.
A szociálisan hátrányos helyzet nem okoz feltétlenül tanulási, beilleszkedési nehézségeket,
devianciát, munkapiaci elhelyezkedési nehézséget, de (a statisztikák szerint) a hátrányos
helyzetű emberek között ezek a problémák jóval nagyobb arányban fordulnak elő. A
megélhetési nehézségek negatívan befolyásolják a család életét, hangulatát, a gyerekekre
szánható idő mértékét; nagyobb a gyermekek elhanyagolásának, bántalmazásának esélye is.
Miskolcon 1416 szociálisan veszélyeztetett, még iskolába nem járó gyermek él, ebből: 195
gyermek 1 év alatti; 422 gyermek 1-3 év közötti; 781 gyermek 3-6 éves.
A koragyermekkori (1-3 éves) szocializációs felzárkóztatás eszközei:
szociális alapú bölcsődei elhelyezés;
nagyobb szegregátumokban a „Biztos kezdet” program keretében szülőt és gyermeket együtt
szocializáló nappali ellátás.
Az óvodáskorú gyermekek szocializációs felzárkóztatásának eszközei:
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 óvodai elhelyezés, ami 2014. szeptember elsejétől kötelező;
 „Biztos kezdet” program keretében szülőt és gyermeket együtt szocializáció program
kiterjesztése a gyermek iskolába lépéséig.
 A szociális veszélyeztetett, de iskolába nem járó gyerek Miskolc valamennyi városrészében
található.
 A szociálisan hátrányosan érintett gyermekeknek csak kevesebb, mint fele él szegregátumban.
Az antiszegregációs törekvések mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni, a városszerte
elszórtan élő gyermekeket sem. Esetükben is a szocializációt bölcsődei és óvodai elhelyezéssel
kell biztosítani.
 A szociálisan veszélyeztetett helyzetű gyermekek száma a külterületi szegregátumokban
kiemelkedően magas.

Iskoláskorú, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek helyzete









A BAZ Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 2013-ban összeállított köznevelési terve
szerint a 2012/2013. tanévben a miskolci általános iskolákban tanuló 12449 gyermek 31,5%-a
(3924 fő) hátrányos helyzetű, 5,1%-a (azaz 638 fő) halmozottan hátrányos helyzetű volt.
Közülük 803 fő hátrányos helyzetű (20%) és 116 fő halmozottan hátrányos helyzetű (18,2%)
gyermek tanult egyházi fenntartású általános iskolában
Miskolcon az 1990 után bekövetkezett gazdasági szerkezetváltás miatt a kevésbé képzett
munkavállalók közül sokan váltak munkanélkülivé. A családok romló jövedelmi viszonyai
komolyan befolyásolták a tanulók iskolai teljesítményét. Felnőtt egy olyan generáció, aki nem
látta szüleit dolgozni; többségük motiválatlan arra, hogy tanuljon, ill. dolgozzon. Képzettség
nélkül számukra az egyetlen megélhetési forrás a szociális ellátás. Komoly különbség van a
szegény és a gazdag családból származó gyermekek iskolai eredményei között (az érettségihez
jutás esélyeit tekintve például ötvenszeres a különbség).
2009. évi adat szerint alsó tagozaton megnövekedett a hátrányos helyzetű (ezen belül a
halmozottan hátrányos helyzetű) gyermekek száma, nőtt a magántanulók összlétszáma.
Esti munkarendben szervezett 4 éves felnőttoktatás (a 2012/2013-as tanévben) tíz
feladatellátási helyen volt (ebből egy volt egyházi fenntartású). Ezekben az iskolákban a
hátrányos helyzetű tanulók száma 967 fő volt, a tanulói összlétszám 14,3%-a. A halmozottan
hátrányos tanulók száma 37 fő volt (a tanulói összlétszám 0,5 %-a).
A hátrányos helyzetű tanulók közül 57 fő (5,9%) tanult egyházi fenntartású intézményben, a
halmozottan hátrányos helyzetűek közül egy sem. (A hátrányos és halmozottan hátrányos
gyermekek adatai szegregátumonkénti lebontásban nem állnak rendelkezésre).
Szociális ellátások és szolgáltatások igénybevételének mértéke és struktúrája





A városban magas a munkanélküliek, ezen belül a tartós munkanélküliek, továbbá a kizárólag
szociális támogatásból élő családok száma.
A város által biztosított, önkéntesen igénybe vehető szociális közszolgáltatások elérhetőek (a
szegregátumban élők egy részének és a külterületeken élőknek ehhez tömegközlekedés
igénybevételére van szüksége).
Miskolc város lakosságához mérten (167680 fő) a szociális ellátásban részesülők száma magas.
2013-ban (az 1993./III. ún. „Szociális törvény” előírásai alapján) 18671fővolt jogosult
támogatásra (a lakosság 11,13 %-a). Az ellátások egy főre eső összege 7001 fő esetében nem
érte el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét (ez 2013-ban 28.500.-Ft); 5694 fő esetében
viszont nem érte el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a felét sem (ez 2013-ban: 14.250.Ft). A KSH által megjelölt szegregátumokban él a város lakosságának 3 %-a (4951 fő), ebből
2442 fő részesül valamilyen szociális ellátásban (az összes városi ellátott 13%-a).
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2013-ban 5112 fő (27%) részesült aktív korúak ellátásában, ami 5058 családot érintett
Miskolcon, közülük 3637 gyermek nélküli család volt. Az aktív korúak ellátásában részesülők
túlnyomó része foglalkoztatást helyettesítő támogatást kapott (4389 fő, 86%), közülük 2249 fő
(44%) közfoglalkoztatásban, míg 231 fő (4,5%) egyéb munkaerő-piaci programban, ill. 225 fő
(4,4%) képzésben vett részt. A munkaerő-piaci programban és képzésben részesülők aránya a
rászorulók számát tekintve alacsony (9%).
A szegregátumokban élők közül 1088 fő részesül aktív korúak ellátásában, ez az összes városi
ellátott 21%-a. Jórészt foglalkoztatást helyettesítő támogatást kap 941 fő (86%), amihez
többnyire közfoglalkoztatás is kapcsolódik. Ez a szám megegyezik a város egyéb területein
mért adatokkal.
Gyermekvédelmi támogatásra (rendszeres és kiegészítő) jogosultak száma 7320 fő, ami 3494
családot érint, közülük 2243 szülő egyedülálló. A támogatás főként egy (1196 fő), ill.
kétgyermekes (1077 fő) családokat érint. A három, vagy több gyermekesek száma 1221 fő.
Óvodáztatási támogatást 513 fő vett igénybe.
A szegregátumokban jellemzően magas a gyermekkorúak aránya, így az ellátásuk is
kiemelkedően magas a városi ellátottakon belül.
A rászorultságtól függő támogatásokban részesülők száma összesen 14255 fő, akik közül 11474
fő lakásfenntartási, 584 fő lakhatási támogatásban, 807 fő adósságcsökkentési támogatásban
részesült. Legtöbben távhő, víz és csatornahasználati díjjal tartoznak, míg a támogatásban
részesülők 50%-nak egyidejűleg többféle adóssága is van.
A lakáscélú támogatás lehetőségével (ami lehet részben, vagy egészben vissza nem térítendő
támogatás, illetve kamatmentes kölcsön) 2013-ban Miskolc városa nem élt. Ezt az ellátást helyi
rendelet szabályozza.
Különféle szociális ellátásban (rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban, lakásfenntartási támogatásban, időskorúak járadékában, ápolási díjban, átmeneti
segélyben, közgyógyellátásban) részesülők adatait elemezve megállapítható, hogy:
legtöbben foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (744 fő), valamint a közgyógyellátásban
(714 fő) részesülnek (az utóbbiak magas száma utal a krónikus betegek magas számára);
lakásfenntartási támogatás aránya a szociális ellátás közel 20%-a;
a legtöbb szociális ellátást a Számozott utcákban, a Lyukóvölgyben és a Szondi utcai
szegregátumban igénylik;
az érintettek egyidejűleg többféle szociális ellátási típust is igénybe vesznek.
Az 1993./III. Szociális törvényben előírt alapellátásokat a város jórészt a Miskolci Egyesített
Szociális Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ négy
telephelyén (Belváros-Arany János út, Avas-Szentgyörgy út, Diósgyőr-Fazola utca, Szentpéteri
kapu- Kassai út) biztosítja, ill. lyukói Közösségi Házban (rendszeres ügyeletet) biztosítja. A
szolgáltatások ugyan mindenki számára elérhetőek, de többnyire távol esnek a
szegregátumoktól (a lyukói szolgáltatás kivételével). Ezeknek a közszolgáltatásoknak az
eléréséhez részben tömegközlekedési eszköz vehetők igénybe tekintve, hogy esetenként nem
teljes körűen állnak rendelkezésre a helyben elérhető szociális és gyermekvédelmi intézmények
és szolgáltatások.
A nappali, szakosított és átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatások és intézmények is mind a
városlakók, mind pedig a szegregátumokban élők rendelkezésére állnak. Hiányzó szolgáltatás
a közösségi ellátás, a szenvedélybetegek nappali ellátása, valamint a szenvedélybetegek és
pszichiátriai betegek átmeneti elhelyezése terén mutatkozik. Ez komoly gondot jelent, mert a
városban jelentős számú rossz egészségi állapotú, mentálisan leromlott ember, valamint
szenvedélybeteg él.
A fejlesztések ellenére (pl.: Lyukó) még mindig kevés a közösségeket támogató, értékteremtő
erejét biztosító rendezvényekhez, szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz szükséges közösségi tér és
szakember. Ezekre a közösségi terekre és szabadidős tevékenységet biztosító helyszínekre (pl.:
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sportpálya, játszótér, stb.) különösen nagy szükség lenne a szegregátumokban, ahol magas a
gyermekkorúak száma.
A város szociális szolgáltatásainak biztosításában számos egyházi és civil szervezet is
bekapcsolódott. Fontos szerepet töltenek be a hajléktalan ellátásban, a családok átmeneti
otthona szolgáltatásaiban, a fogyatékkal élők és idősek ellátásában.
Fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére javasolt intézkedések









A szegregációk felszámolása, az ott élők helyzetének érdemi megváltoztatása hosszú,
időigényes folyamat. Az integráció első lépése a szocializációs szempontú felzárkóztatás kell,
hogy legyen. E nélkül az integráció nem járhat sikerrel. Ennek feltétele a hátrányos helyzetűek
szemléletének megváltozása, a felzárkózási folyamatban való aktív részvétel igényének
kialakítása. Csak a felzárkóztatott (felzárkózott) gyermeknek/felnőttnek van esélye arra, hogy
a társadalomba integrálódjon. Szocializáció hiányában az erőszakos beillesztési kísérletek az
érintettek többségének elutasítását váltja ki, ami további kirekesztettséget, kudarcot, a
társadalommal szembefordulást, a szegregációra való hajlam elmélyülését erősíti. Ezért a nagy
szegregátumokat érintő beavatkozásoknak helyben kell megtörténniük, a programok könnyebb
elérhetősége és a kezdeti kudarcok csökkentése érdekében.
A szegregátumok fizikai felszámolása (bontás) nem oldja meg a szegregátumról szegregátumra
vándorló emberek problémáit. Fennáll a veszélye annak, hogy adott szegregátumban az
épületek lebontása esetén egy másik szegregátum indul növekedésnek (pl.: ez történt
Lyukóvölgy- Lyukóbánya területén, ahová az utóbbi években megnőtt az illegális beköltözések
száma, így egy városrésznyi ember él szegregátumban, integrációjuk nehezebbé és forrásigénye
nagyobbá vált).
Miskolc anyagi forrásai egyedül nem elegendőek a város bel- és külterületén élő hátrányos
helyzetű családok integrációjához szükséges lépések megtételéhez. Országos és uniós
forrásokra, civil szervezetek (Máltai Szeretetszolgálat) és az egyházak bevonására (pl.: aktív
tevékenységet vállaló szerzetesrendek) van szükség.
Az elmúlt évek erőfeszítéseinek eredményeként elindult pozitív változások nem elégségesek,
további lépésekre van szükség.
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1. táblázat: Szegregációt erősítő és mérséklő tényezők Miskolcon
Erősítő tényezők
 iskolázatlan, munkanélküli populáció
bevándorlása
 megélhetési gyermekvállalás
 antiszociális viselkedés
 iskolai képzésből történő lemorzsolódás
 szakképesítés megszerzésének hiánya
 munkanélküliség
 önpusztító életmód
 szenvedélybetegség
 pszichiátriai betegség
 elszegényedés
 eladósodás
 deviancia
 többgeneráción át mélyülő hátrányok
 felemelkedést célzó változtatásra való
motiváció hiánya
 kommunikációs készség alacsony
színvonala
 funkcionális analfabetizmus
 információhiány
 helyi szociális alapszolgáltatások hiánya
 tömegközlekedés elérhetőségének a
problémája
 hátrányos helyzetet kompenzáló pedagógiai
programok korlátozott elérhetősége
Forrás: saját szerkesztés
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Mérséklő tényezők
illegális lakásfoglalók kitelepítése
szociális gazdaság
feltételrendszerének a biztosítása
mentorált közösségi vállalkozások
szociális alapú munkahelyteremtés
élőmunka igényes munkahelyteremtés
fenntartható életmódra nevelés
hátrányos helyzetet kompenzáló
pedagógiai programok elérhetősége
felzárkózásban előrehaladók célzott
támogatása
közösségi befogadást célzó
programok
egyházi szerepvállalás erősítése
központi költségvetés által támogatott
programok
hiányzó szociális alapszolgáltatás
telepítése
szociális bölcsődei elhelyezés
feltételeinek megteremtése
„Biztos kezdet” házak létrehozása
bentlakásos oktatási intézmények
a felzárkóztatásban közreműködő
szervezetek együttműködésének
koordinálása

 A hosszútávon kiemelten kell kezelni a gyermekek szocializációját és oktatását. A
felzárkóztatás annál eredményesebb, minél fiatalabb korban (lehetőleg a várandósággal)
kezdődik. A szegregátumokban működő alapintézmények (bölcsőde, óvoda, Biztos kezdet ház)
segítik a későbbi integrációt. Az intézmények igénybevétele alapvetően függ elérhetőségüktől.
A felzárkóztatás/felzárkózás segítése magas humán erőforrás igényű, a személyes kapcsolat és
bizalom kialakításának ugyanolyan szerepe van benne, mint a módszertannak.
 Nagyon fontos a szegregátumban élő emberekkel foglalkozó munkatársak pszichés
alkalmasságának, attitűdjének felmérése, továbbá rendszeres szakmai továbbképzésük és
felkészítésük (rendkívül nehéz feladatot vállalnak). A szakemberek magas fluktuációja a
programok szempontjából fontos személyes kapcsolatokat és bizalmat veszélyezteti.
 Minél később kezdődik a felzárkóztatás, annál súlyosabb társadalmi- és finanszírozási
következményei vannak. A szegénység, a tanulatlanság, a munkanélküliség 15-20 éven belül
megsokszorozva újratermeli önmagát. A hátrányos helyzetű rétegek esetében magas a
gyermekvállalás. A felnövekvő nemzedék egy része azonban nem a tanulásra, munkavállalásra,
elfogadható szociális viselkedésre ösztönző környezetben él, nincs tanulható, integrációjukat
segítő példa előttük.

647

2. ábra: Az antiszegregációs program kapcsolódása az ITS projektekhez
Forrás: saját szerkesztés
Szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére irányuló
intézkedések







A szegregációs folyamatok kezelése több, egymást segítő irányú kell, hogy legyen, így:
foglalkoztatás javítása,
korai szocializáció és oktatás,
felzárkózásban előrehaladók célzott támogatása,
hálózatosodás, önkormányzati területfelelősi rendszer bevezetése,
életveszélyes, gazdaságosan fel nem újítható épületek felszámolása,
jogszabályi változtatások.
Egyidejűleg kell foglalkozni a szegregáció mérséklésével,a kiváltó okok megszüntetésével. A
feladat komplex.

a) Foglalkoztatás javítása
Kiemelten kell kezelni a szegregációban élők foglalkoztathatóságát. Olyan munkát kell
(jórészt helyben) biztosítani, ami segíti a többségében alacsony iskolai végzettségűek
munkavállalását. Ennek egyik lehetősége a volt zártkertes területek hasznosítsa, szociális célú
gazdaságok létrehozása. A programnak elsősorban az érintettek mentális és társadalomban
elfoglalt helyzetén kell változtatnia. Célja, hogy a résztvevők hosszútávon, lépésről-lépésre
jobb élethelyzetbe kerüljenek. Az egész éves (folyamatos) foglalkoztatás megvalósulásához
szükséges az alapanyag előállításon túl a feldolgozás is.
A vertikum fő eleme (figyelembe véve a miskolci adottságokat) lehet:
 gyümölcs- és bogyósgyümölcs termesztése és feldolgozása,
 olajos magvú növények termesztése, olajütő üzemeltetése,
 dísznövénytermesztés, faiskolai tevékenység folytatása,
 bio minősítésű zöldségtermesztés,
 kisállattenyésztés és feldolgozás, parképítés,
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fafeldolgozás (pl. kerti– és parkbútorok, fajátékok),
városi zöldterületek gondozása,
permakultúrás gazdálkodás bevezetése.

b) Korai szocializáció és oktatás
A szegregációs folyamatok eredményeképpen ma Miskolcon több olyan óvoda és iskola van,
ahol a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma magas, illetve, ahol a
roma diákok a városi átlagot meghaladó számban vannak jelen. Ezek közül az intézmények
közül, különösen az iskolák vannak kiszolgáltatva a kontraszelekciónak, amit tetéz, hogy a
jelenlegi oktatásfinanszírozási és oktatásszabályozási környezet sem ad (ahogy a korábbiak
sem adtak) lehetőséget az elmozdulásra. Szakmailag egyértelmű, hogy az átlagostól ennyire
eltérő helyzetek alacsonyabb csoportlétszámokat és az átlagostól eltérő módszereket
kívánnak.
Ahol a gyerekek nagy számban küzdenek tanulási- és szociális háttérképességbeli hiányokkal,
ott egyértelmű, hogy ezek fejlesztésére nagy hangsúlyt kell fektetni. Ez nem a normál tanítási
órák számának emelést jelenti, hanem tudatosan felépített programokat (pl.: erre a
mindennapos művészeti és/vagy sporttevékenységek pozitív transzferhatásaik révén
alkalmasak). A tehetséggondozás is teret kap, de nem a fő cél rovására. Ilyen típusú
módszereknek van nemzetközi gyakorlata, és a Szimfónia program keretében elindult hazai
bevezetésük is. A város érdeke, hogy a felzárkóztató nevelés tovább fejlődjön, stabil és jó
színvonalú, mérhető (bemeneti, időközi és kimeneti mérések) és adaptálható eredményeket
felmutató hosszú távú programok kaphassanak teret. Fontos, hogy a programok bevezetésénél
az intézmények között ne fenntartó szerinti, hanem a szakmai alkalmasság döntsön.
Hosszútávú megoldást a szegregátumokban élők integrációjára a korai életkorban elindított
szocializáció, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatását, nevelését célzó
pedagógia módszerek széleskörű alkalmazása, továbbá a számukra biztosított különböző
programok elérhetőségének javítása jelenthet:
 Szociális alapú bölcsődei ellátás kis szegregátumban élő kisdedek számára.
 „Biztos kezdet” házak kialakítása a nagy szegregátumokban élő kisdedek és szüleik számára.
 Tanoda program: az általános iskola által szervezett, az ott dolgozó pedagógusok által felügyelt,
az 5-8. évfolyamon tanulók számára délutáni tanulási lehetőséget, valamint előre tervezett
délutáni programokat biztosító oktatási programok számának növelése.
 Hátrányos Helyzetűek Oktatása (H2O) Program: olyan nevelési-oktatási módszer, amely
elősegíti a különbözőképpen szocializált, eltérő kulturális háttérrel rendelkező gyermekek
együttműködési készségének fejlődését (Hejőkeresztúr példája).
 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja: minden tanuló
(függetlenül családja szociális helyzetétől, valamint az adott település földrajzi és anyagi
helyzetétől) a társadalmi felemelkedés esélyét biztosító képzést kell, hogy kapjon. A
Programban kulcsszerepük van a kiemelkedő képzést nyújtó középiskolák mellett a
kollégiumoknak is.
 Digitális Középiskola: esélyegyenlőséget javító program, informatikával támogatott, esti
tagozatos gimnáziumi képzés keretében.
 „Második esély iskolák” program: iskolai végbizonyítvánnyal, vagy szakképesítéssel nem
rendelkező, az oktatási rendszerből kisodródott, vagy a kisodródás veszélyének közelében lévő
16-24 éves fiatalok számára olyan iskola-rendszerű vagy iskolarendszeren kívüli rugalmas,
személyre szóló megoldás, amely vagy visszavezeti a képzésbe, vagy a sikeres munkavállalás
irányába indítja őket.
 „Útravaló Ösztöndíjprogram” Út a középiskolába: a diákokat felkészíti érettségit adó
intézményben történő továbbtanulásra. Út az érettségihez, amelynek célja a részt vevő tanulók
támogatása a középiskola sikeres befejezésében. Út a szakmához, mely a szakiskolai és
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szakközépiskolai szakképző évfolyamra járó diákok hiányszakmára való beiskolázását
ösztönzi.
 Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat: Miskolcon a görög-katolikus Szakkollégium olyan
hallgatók egyetemi tanulmányait segíti, akik nyitottak a társadalmi kérdések iránt, fogékonyak
a cigányságot érintő problémákra, és a jövőben felelős értelmiségiként készek tenni a cigányság
felemelkedéséért, valamint a cigány-magyar együttélésért.
 Az általános iskolások számára az oktatási intézmények eléréséhez iskolabusz-hálózat
kialakítása indokolt.
 A HHH gyermekek részére „tanulói nyomonkövető” rendszer kialakítása, amely a tanulmányi
előmenetel során felmerülő problémák korai orvosolására ad lehetőséget.
c) Felzárkózásban előrehaladók célzott támogatása:
Az integrációra felkészült és a felzárkózásban előrehaladók célzott segítésével hosszútávú
társadalmi beilleszkedésük támogatása:
 fiatal munkavállalók számára kollégiumi típusú elhelyezés biztosítása átmeneti jelleggel az
önkormányzat jelenleg üresen álló kollégiumaiban,
 családos munkavállalók számára önkormányzati, garzon bérlakások biztosítása,
 szociális vállalkozási formák kialakítása,
 atipikus és alternatív foglalkoztatási formák bővítése, munkatapasztalatok szerzése (önkéntes
munka),
 szociális gazdaság fejlesztése és támogatása,
 munkáltatók támogatása a foglalkoztatás költségeinek csökkentése érdekében,
 vállalkozások indításának támogatása a szegregátumok területén (pl.: helyi adókedvezmény
biztosítása),
 munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása,
 társadalmi/szociális gazdaság típusú kezdeményezések támogatása,
 fenntartható életmódra nevelés.
d) Hálózatosodás, önkormányzati területfelelősi rendszer kialakítása, ill. erősítése
A leszakadó közösségek fejlesztése akkor lehet sikeres, ha a felzárkózási célú
beavatkozásoknak a közösség minden rétege tapasztalja az előnyeit. Ez egyrészt azt jelenti,
hogy a beavatkozások pozitív hatásait minden életkorban kell érzékelni, másrészt erősíteni
kell az érintett területek összehangoltabb működését.
A nevelési, az egészségügyi, a szociális és a karitatív szolgálatok szinergiájának tudatos
rendszere hozhat lényeges előrelépést a felzárkózás területén. Ez kell, hogy kiegészüljön a
munkahelyteremtő lehetőségekkel.
Ez a rendszer akkor működőképes, ha a beavatkozási területeken a gazdaszemlélet
érvényesül.
A hagyományos hivatali struktúra nehezíti a szegregátumok problémáinak hatékony kezelését
(a probléma többsége nem olyan típusú beavatkozást igényel, amely íróasztal mögül
koordinálható, ugyanakkor hivatali támogatás nélkül nem oldható meg).
A gazdaszemléletű beavatkozás példája a lyukóvölgyi szegregátumra vonatkozó
együttműködési megállapodás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Miskolc MJV
Önkormányzata között (a folyamatos jelenlétet a Szeretetszolgálat biztosítja, de működését az
Önkormányzattal szoros együttműködésben végzi). Az együttműködés olyan ernyőstruktúra
létrehozása, amely befogad minden, a területen és ahhoz kapcsolódóan minőségi munkát
végezni kívánó szervezetet és egyént, ill. képes ezek tevékenységének összehangolására.
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Célszerű szegregátumonként hasonló rendszer kialakítása. A rendszer alapja a területen
megjelenő civil- és/vagy egyházi szervezet iránti bizalom. Az önkormányzat ugyanakkor
kontrollt gyakorol és a hatékony együttműködést hivatali területfelelősi rendszerrel támogatja.
e) Szegregátum felszámolása
Az elmúlt 25 évben a szegregátumokban élők száma a KSH kimutatásai szerint országosan
nőtt.
Miskolc MJ Város Önkormányzata komoly erőfeszítéseket tett a szegregátumban élők
helyzetének javítására.
A stratégia kijelöli azokat a szegregátumokat, amelyeket az elkövetkező években fel kell
számolni. Ennek megvalósítása azonban részben pénzügyi, másrészt szocializációs problémák
miatt csak fokozatos lehet.
f) A szegregációs folyamatok káros hatásainak kivédését támogató javasolt jogszabályi
változtatások
A nagyvárosi szegregátumok gondjai nem kizárólag miskolci probléma. Kezelésére
jogszabályi változtatásokra is szükség van:
 az egyházak és civil szervezetek támogatásának átalakítása, az állami támogatás mértékének
meghatározásakor a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában és hátrányos helyzetű
régiókban való érdemi tevékenységük arányát veszi figyelembe,
 a „Biztos kezdet” házak programjának kiterjesztése iskolába lépésig,
 halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kiscsoportos (maximum 10 fős) óvodai és iskolai
képzésének differenciált finanszírozása.
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Viczián István188, Havas Zoltán189, Balogh János190, Szeberényi József191 Kis Éva192

GEOMORFOLÓGIAI ADOTTSÁGOK ÉS KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK
SZEREPE AZ EMBERI MEGTELEPEDÉS ÉS TERÜLETHASZNÁLAT
TÖRTÉNETÉBEN AZ ÓBUDAI-SZIGETEN
Bevezetés
Az Óbudai-sziget a Duna budapesti szakaszán található zátonysziget, az eddig végzett
régészeti feltárások adatai szerint a középső neolitikumtól kezdve, visszatérően az emberi
megtelepedés és területhasználat színtere. A sziget északi, nagyobb része jelenleg közpark, a
déli részén működött egykor (1835-től az 1980-as évek végéig) az Óbudai Hajógyár, ami után
Hajógyári-szigetnek is hívják a területet. A sziget jelentőségét növeli, hogy történelem során
többször tartozott a településhierarchia
csúcsát jelentő település területéhez, a
római korban Aquincum, jelenleg
Budapest része.
Jelen
cikkünkben
a
sziget
fejlődésével, domborzati viszonyaival, a
2007-2009. között végzett régészeti
ásatások és a korábbi feltárások adatainak
geomorfológiai
értelmezésével
foglalkozunk, arra a kérdésre keressük a
választ, hogy milyen természeti adottságok
befolyásolták az ember térben és időben
változatos
megtelepedését
és
területhasználat módját az Óbudaiszigeten?
Alkalmazott kutatási módszerek
A vizsgált területről digitális
domborzatmodellt készítettünk Arc GIS
programmal a Földmérő és Talajvizsgáló
Iroda (FTV) 1:1000 méretarányú, 1953ban készült kéziratos térképe és újabb
(2001-2003) geodéziai felmérések adatai
alapján. A modellt később úgy
módosítottuk, hogy a mesterségesen
feltöltött rétegek elhagyásával sziget
eredeti felszínét kapjuk meg, ehhez az
FTV fúrásainak (110 db) adatait és a
régészeti feltárások szintadatait használtuk
fel. A szigetről geomorfológiai térkép
készült, topográfiai térképek, légi

1. ábra. Az Óbudai-sziget domborzata az antropogén
feltöltések előtt (Szeberényi J. – Viczián I.)

Viczián István: MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, E-mail: viczian.istvan@csfk.mta.hu
Havas Zoltán: BTM, Aquincumi Múzeum, E-mail: havas.zoltan@iif.hu
190Balogh János: MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, E-mail: balogh.janos @csfk.mta.hu
191Szeberényi József: MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, E-mail: szeberenyi.jozsef@csfk.mta.hu
192Kis Éva: MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, E-mail: kis.eva@csfk.mta.hu
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felvételek, régi térképi ábrázolások, földtani és talajmechanikai térképek, szelvények és a
domborzatmodell felhasználásával. A régészeti kutatások eredményeit a terület geomorfológia
viszonyainak ismeretében értelmeztük. A környezet és üledékképződés rekonstruálása céljából
talajszelvényeket vettünk fel a régészeti kutatóárkokban, ill. sekélyfúrásokat mélyítettünk. A
begyűjtött talajmintákat az MTA CSFK FTI Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratóriumában
vizsgáltuk meg, a mésztartalmuk meghatározását Scheibler-féle kalciméterrel,
humusztartalmának meghatározása kolorimetriás módszerrel történt, a pH értékének
meghatározása elektropotenciál mérésen alapszik, a szemcseméret meghatározását LaserPraktiker-Sizer Fritsch Analysette Microtech 22 készülékkel végeztük.
Az Óbudai-sziget geomorfológiai viszonyai
A szigetet geomorfológiai viszonyainak vizsgálata kapcsán figyelembe kell vennünk a
jelentős emberi felszínformáló hatásokat is. A legnagyobb antropogén domborzatformálás a
hajógyárral kapcsolatban valósult meg. A gyárnak szüksége volt egy nyugodt öbölre, ezért a
korábban két önálló szigetet – a Nagy- és Kis-Óbudai-szigetet – a Kis-sziget északi felénél
összeépítették a köztük lévő
meder
felső
szakaszának
feltöltésével. A Kis-sziget
felszínének jelentős részét és a
Nagy-sziget déli harmadát 2-4
méter mesterséges feltöltéssel
emelték meg, hogy az árvízi
hatásoktól védettebb felszínt
biztosítsanak az épületeknek. A
budai part és a szigetek közti
medret kotrással mélyítették,
szélesítették (Kaiser - Varró
1999), északi részén a zajló jég
ellen
a
mederbe
épített
cölöpsorral védekeztek.
A
Duna
két
zátonyszigetéből összeépített
Óbudai-sziget felszíne – a
hajógyárral
kapcsolatos
felszínformáló
hatásokat
megelőző állapotokat mutatató
domborzatrekonstrukció
alapján (1. ábra) – 98,6 és 103.4
m tszf. között változott.
A
Nagy-sziget
geomorfológiai képét (1-2.
ábra)
egy
a
folyóval
párhuzamos futású, 100–300 m
széles, 1,5–5 km hosszú, 102,2–
103,4 m tszf magasságú
folyóhát (parti hát) határozza
2. ábra. Az Óbudai-sziget geomorfológiai térképe (Viczián I.)
meg. Az alacsony folyóhát
jellemzően
homokos 1. alacsonyártér, 2. magasártér, 3. folyóhát, 4. lepelhomokkal fedett
üledékekből épül fel, keleten a felszín, 5. nagyárvízi medrek közti magasártéri maradványfelszín, 6.
Duna főágának medre fölé nagyárvízi átfolyási meder, 7. patak ártér, mocsár
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magasodik, ellenkező oldalt lankásan ereszkedik
le. A folyóhátat ÉK–DNy-i irányú időszakos árvízi
medrek tagolják. A felszínen jól fejlett talaj, alatta
3-4 m vastag eolikus eredetű homokréteg található,
e rétegek felső részét, talajjal kitöltött állatjáratok
(krotovinák) szövik át, e három tulajdonságmind a
hosszabb ármentes időszakok és a mélyebb
talajvízszint jelei és eredményei(3. ábra). A szél
által szállított homokrétegek alatt folyóvízi eredetű
homok alkotja a folyóhát alapját.A sziget keleti
oldalán kialakult parti hát jelzi, hogy a fő meder
hosszú ideje létezik a mai helyén. Ilyen tekintetben
a sziget geomorfológiája, evolúciója sokkal inkább
hasonlít a folyó jobb parti területeihez, mint egy
folyó közepi zátonyéhoz.
A
folyóhát
magasabb
fekvésű,
futóhomokkal megemelt felszínétől keletre
található alacsonyabb fekvésű területet finomabb
szemcseméretű üledékek, homok, kőzetliszt,
iszapos agyag és homokos iszap építik fel, amit
3. ábra a 2. sz. régészeti lelőhely (lásd 4. ábra)
területén felvett szelvény rétegsora

iszapos öntéstalaj és öntés fed. Az
iszapos üledékek a nagy árvizek
alkalmankénti elöntését mutatják, de erre
Viczián I. – Balogh J.
utalnak a felszínt tagoló árvízi átfolyások medreinek maradványai is.
A szigetet körbeölelő, part menti,
alacsonyabb fekvésű területek képezik a Duna
rendszeresen
elöntött
ártérét,
itt
finom
szemcseméretű, ártéri üledékekből állnak a felszíni
rétegek.
A sziget legmagasabb fekvésű területeinek
relatív magassága is csak 4,8 méterrel van
magasabban a Duna középvízszintjénél, így az
alacsonyabban fekvő, part menti részeket
rendszeresen, a sziget nagyobb részét kitevő
magasabb fekvésű részeket pedig csak ritkán,
kizárólag a legnagyobb, katasztrofális árvizek öntik
el. Az Óbudai-szigeten nincsenek teljesen ármentes,
a legnagyobb árvizektől is védett felszínek, de az
egyes felszínfoltok árvízi veszélyeztetettségének
mértékében lényeges különbségek adódnak.
A HAJÓGYÁRI-SZIGET RÉGÉSZETI LELŐHELYEI ÉS
GEOMORFOLÓGIAI HELYZETÜK

Az Óbudai-sziget régészeti topográfiájának
ismerete meglehetősen egyenetlen. Míg a Kis4. ábra. A 2007-2009. közt végzett feltárások
szigetről az 1990-es évek végére átfogó kép
lelőhelyei a Nagy-sziget déli részén (Havas Z.)
bontakozott ki addig a Nagy-szigetnek ma is csak
déli, az egykori hajógyárhoz tartozó részéről
vannak részletesebb adataink. A Nagy-sziget északi, nagyobb részét elfoglaló közpark –
654

egyetlen kisebb feltárást leszámítva – egyelőre teljes egészében fehér folt a régészetitopográfiai térképen.
A Kis-sziget északi részén állt Pannonia Inferior helytartójának palotájaa római korban,
ezen kívül a késő-bronzkor képviselte magát leletekkel, mind a palota területén (H. Kérdő K.
1999), mind a Kis-sziget déli részén végzett feltárások (Németh 1994) esetében. A helytartói
palota egységes építészeti keretben megjelenő épületegyüttese egy hét hektáros területen
helyezkedett el, udvarokkal és kertekkel tagolt elrendezésben (H. Kérdő 2008, H. Kérdő Schweitzer 2010), és egy kiépített, kikötésre alkalmas partszakasszal a jelenlegi Hajógyári-öböl
területén (H. Kérdő– Tóth 2003). Környezettörténeti szempontból érdekes, hogy a palotát a 3.
század utolsó harmadában tervszerűen kiürítették és elhagyták vélhetően a gyakoribbá váló
árvízveszély miatt. A palota maradványait ma vastag alluviális üledékréteg fedi. A szintén itt a
Kis-szigeten épült gróf Széchenyi István kezdeményezésére a hajógyár, amivel kapcsolatban a
Jelenkor 1845. évfolyamának 13. számában Széchenyi keserűen megjegyzi: Nem alkalmas
gőzhajózási főtelepül Óbuda azért, mert azon kisebb sziget, melly hajógyárul szolgál, olly
alacsony, hogy nemcsak olly áradás, mint vala az 1838-iki, de annál sokkal kisebb is tökéletesen
elborítja azt (Gárdonyi 1941).
A Kis-sziget – és hozzá hasonlóan a Nagy-sziget is – alacsony fekvéséből adódóan
mindig is ki volt téve az árvizek pusztításainak. A fenti példák is mutatják, hogy a szigeten való
megtelepedés kockázatokkal jár. A Duna kis és közepes szigetei ezért alkalmasak lehetnek arra,
hogy megfigyeljük rajtuk a holocén klímaváltozások következtében bekövetkező éghajlati,
geomorfológia, vízjárásbeli változásokat és ehhez a régészet által szolgáltatott adatokat
felhasználjuk. A nagyobb árvizek gyakori pusztításaitól mentes, hosszabb, nyugodtabb
időszakok kedveztek a szigetek birtokbavételének. Az Óbudai-sziget régészeti leletei is jobbára
azokból az időszakokból maradtak fenn, melyekben a Duna más szigetein, ill. más
folyószakaszainak part menti területein is nagyobb számban tártak fel leleteket (Horváth 2002,
Viczián et al. 2013).A Kis-sziget említett példái azonban arra is figyelmeztetnek, hogy a
szigeteken való emberi telepedés vizsgálatakor a környezeti hatásokon túl értelmeznünk kell az
adott kor történelmi, társadalmi, technika jellemzőit, a környezet átalakítás lehetőségeit ésaz
emberi alkalmazkodás különböző formáit is.
korszak
rézkor
rézkor
rézkor
rézkor
bronzkor
római kor
római kor
11-13. sz.
13-16. sz
13-16. sz

lelőhely
1.
2.
3.
5.
4.
3.
palota
5.
2.
3.

jellemző járószint (mBf)
101,85-102,20
101,58
100,91-101,36
100,97-101,46
100,04-101,49
101,11-102,43
101,04-103,13
100,97-101,75
100,48-102,53
101,91-102,11

1. táblázat. Az Óbudai-szigeten feltárt régészeti lelőhelyek kora és a jellemző járószintek
tengerszint feletti magassága
A kettős sziget összes régészeti leletének szintadatait feldolgozva (1. táblázat) arra a
megállapításra jutottunk, hogy a különböző korok leletei lényegében azonos tengerszint feletti
magasságban (jellemzően a 101 mBf felett) találhatók a szigeten. Az emberi megtelepedés
területi változásaiban egyértelmű, korszakos tendencia a rendelkezésre álló szintadatok alapján
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nem mutatható ki. Ennek ellenére a régészeti feltárások során markánsan érzékelhetővé vált,
hogy domborzat elsődleges szerepet játszott az emberi megtelepedés vagy hasznosítás
módjában és területi lehetőségeiben. Ez az ásatás folyamatában már csak azért is újdonságként
hatott, mivel munkánkat éppen a sziget leginkábbfeltöltött, mesterségesen átalakított részén
végeztük, ahol a jelenlegi viszonyok legkevésbé utaltak az egykori körülményekre és e terület
a feltöltések előtt a sziget alacsonyabb fekvésű részeihez tartozott. A kibontakozó összkép a
szigeten belül is elkülönülő, sziget-szerű, az egyes korszakokban hasznosítható területeket
mutat.
A Nagy-sziget északi részén egyelőre egyetlen, pontszerű adatunk van, H. Kérdő
Katalin és M. Virág Zsuzsanna 2005. évi feltárásának köszönhetően. Itt neolit és késő vaskori
megtelepülés nyomairól szerezhettünk tudomást (H. Kérdő– M. Virág 2006).
A Nagy-sziget déli részén, a 2007-2009. közt végzett feltárásokkal összesen öt,
egymástól elkülönülő lelőhelyet ismerhettünk meg (Havas 2008, 2010, Havas– Tóth 2010.
Ezek északról dél felé haladva az alábbiak (4. ábra):
1. lelőhely: A Hajógyári-öböl északi végénél, az egykori Dunaág lankás partján
létesülhetett az a kiterjedtebb őskori lelőhely, melynek egyelőre csak kisebb részlete került
feltárásra. A késő-rézkori leletanyag, valamint a feltárt objektumok jellege időszakos, időrőlidőre visszatérő megtelepülésre utal.
2. lelőhely: Szinte teljes egészében feltárható volt az a középkori (13-16. sz.)
birtokközpont, amely a szigeten végighúzódó észak-déli futású, homokos üledékekből felépülő
folyóhát déli záródását foglalta el. A nagyobb birtoktesthez tartozó gazdasági központ régészeti
jelenségei nem csak egy bizonyos földrajzi magasság feletti területrészre korlátozódnak, de a
természetes határokat az emberi tevékenység is megerősítette egy a központot körülölelő, több
mint 2 méter széles, és csaknem hasonló mélységű árok formájában. Igen szórványosan rézkori
leletanyag is előkerült a területen.
3. lelőhely: Színes képet mutatott a jelentékeny mértékben feltárt lelőhely, mely a
Hajógyári-öböl keleti partján fekszik, a római kori helytartói palotakomplexum déli részével
szemközti szakaszon. Egy szélesebb, használati szempontból kevésbé intenzív területen belül
itt is megfogható volt egy kisebb kiemelkedés, ahol valamennyi régészeti korszak jelenségei
kulmináltak. A rézkor, római kor, késő-középkor és újkor (16-17. sz.) közül leginkább a római
jelenségek mutattak összefüggő képet, pontos értelmezésük azonban így is nehézségekbe
ütközik. Kissé szabálytalan, változatos mélységű árkok rendszere, valamint több, egymással is
összefüggő cölöplyuk-sor árulkodik a bizonytalan jellegű területhasználatról. Ezt néhány
gödörobjektum (köztük egy gazdag anyagot adó szemétgödör) egészíti ki.
4. lelőhely: Igen szórványos és periférikus bronzkori területhasználatról szerezhettünk
adatokat egy a sziget belsején keresztül húzódó, ÉÉK-DDNy-i irányú, feltöltődött egykori
Duna-meder ÉNy-i partján, mely a későbbiekben is gyakran elöntött terület volt.
5. lelőhely: A Nagy-sziget déli csücskének teljes, megtelepedésre alkalmas részét
elfoglalja az itt jelentős mértékben feltárt Árpád-kori falusias település. A lelőhely természetes
határait ezúttal északon és keleten sikerült régészeti eszközökkel kimutatni. Járulékosan, a
középkorinál jóval kisebb intenzitással egy középső-rézkori telep objektumai is jelentkeztek itt.
A korábbi kutatások feltárták, hogy a főváros területén a Dunának több holocén medre
ismerhető fel, ezek olykor azonos időben vagy egymást követően voltak aktívak (Schafarzik
1918, Horusitzky 1933). A budai oldalon Szentendre–Budakalász–Békásmegyer–MocsárosÓbuda vonalban húzódó egykori Duna meder mára már feltöltődött, de a részét képező
Mocsáros városrész még most is környezeténél mélyebb fekvésű, magas talajvízállású terület.
A pesti oldalon szigetek és medrek sora volt a Dunától számított mintegy 2 km széles sávon
belül. Egy ilyen meder húzódott nagyjából a mai nagykörút mentén is, ami még a középkorban
is élő meder volt, bár feltöltődése egyre előrehaladottabbá vált, később feltöltötték. A főváros
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épülésével, terjeszkedésével és a nagy 1838-as árvizet követően bevezetett építési előírások
következtében ezek a medrek jórészt eltűntek, a Pest belső részein 3-5 méter feltöltéssel emelték
meg a felszín átlagos magasságát (Károlyi 1973).
Az általunk vizsgált budapesti folyószakaszon megfigyelhető, hogy az őskortól
napjainkig a régészetileg feltárt lelőhelyek jól igazodnak a mai mederhez (Zsidi 2011) és a
korábbi, a feltöltődés különböző fázisaiban létező egykori medrekhez és a sziget lelőhelyei is
jól igazodnak a folyó menti településhálózatba. A Duna medre a vizsgált szakaszon alapvetően
stabil, kanyargásra nem hajlamos inkább csak elszélesedésre. Szigetekkel, mellékágakkal
tarkított medre az enyhén feltöltődő terület formai sajátosságait hordozza magán (Károlyi 1973)
valószínűleg átöröklött medermintázatként. A medrek feltöltődését, a folyó medermintázatának
egyszerűsödését, a főmeder dominanciájának megerősödését jellemző folyamatnak
mondhatjuk a holocénben a Duna budapesti és más hasonló szakaszain is pl. Szentendrei-sziget
(Mari 2002), Komárom (Viczián et al. 2013), stb.
A folyók szigeteik felső részét pusztítják, alsó részét építik. Cholnoky J. (1936) a
szomszédos Margit- és Fürdő-sziget esetében (összefüggésben az Óbudai-szigettel is) jelentős
délre vándorlást valószínűsít a római vagy a középkori állapotokhoz mérten is. Az Óbudaisziget esetében azonban azt látjuk, hogy az őskori leletek mind a sziget északi végében
(neolitikum), mind a sziget déli végében (késő rézkor) megtalálhatók. A régészeti leletek
mutatják, hogy a sziget – legalábbis az őskor óta – nem vándorolt számottevő módon a
folyásiránynak megfelelő irányba.
A Nagy-szigetet napjainkban is körbeölelő folyóágak régóta léteznek többé-kevésbé a
mai helyükön. A Duna mellett kiépült római limes védelmi rendszerének őrtorony sorozata –
kiváltképp a budai oldalon – a mai folyópart közelében sorakozik (Varga 2011). A szigetet
jobbról kerülő mellékág a római korban már biztosan létezhetett. Ezt erősítik meg a jobb
partján, az egykori óbudai gázgyár területén feltárt cölöpkonstrukciók, amit Zsidi (2008)
parterősítési építménynek, rakpartnak határozott meg. Hasonlóképp a Kis- és Nagy-sziget közti
meder nyugati partjánál kerültek napvilágra partmegerősítést szolgáló cölöpkonstrukciók
alacsony vízálláskor (Németh 1994, 2001, H. Kérdő– Tóth 2003), e cölöpök fáinak kivágási
idejét Kr. u. 130-ra, ill. 187-re keltezték (Láng– Grynaeus 2005). Az óbudai Kis- vagy akár a
Nagy-sziget szigetté válásának korát és mikéntjét több szerző kutatta (Bél 1737/1989, Salamon
1878, Schweitzer 2010), de több oldalról bizonyított, pontos képet csak további kutatások után
kaphatunk. Ugyanígy tisztázásra vár a békásmegyeri vagy a pesti városrész alatti medrek pontos
fejlődéstörténete is.
KÖVETKEZTETÉSEK
A sziget a történelem során megtelepedésre csak korlátozottan volt alkalmas, amit
egyrészt a különböző történelmi és klimatikus korokra is érthetünk, de a megtelepedés
korlátozottsága topográfiai, geomorfológia értelemben is igaz. Az emberi megtelepedés
kedvező voltának mérlegelésekor nagyon fontos, hogy a terület domborzati viszonyait is
figyelembe vegyük. A sziget déli részén végzett feltárások is mutatták, hogy a folyóhát
magasabb területén akár több korból is előkerültek a megtelepedés régészeti emlékei, míg a
közvetlen szomszédságában fekvő, némiképp alacsonyabb területek leletektől mentesek voltak,
árvízveszélyes, megtelepedésre alkalmatlan területnek mutatkoztak. A sziget domborzatában
meglévő – akár csak pár deciméteres vagy néhány méteres –magasságkülönbségek döntőek
lehetnek ebben a kérdésben.
A szigeten való emberi megtelepedést a magasabb fekvésű térszínek és a hosszabb
ármentes időszakok vonzóvá tehetik, de hogy valójában használatba veszik-e területüket, az
nagyban függ a különböző történeti tényezőktől és a változó környezeti körülményekhez való
alkalmazkodás képességétől is. A folyó vízjárását, az árvizek nagyságát, hosszát és
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gyakoriságát a holocén éghajlatváltozások is befolyásolják, a különböző korok régészeti
leleteinek jelenlétét vagy hiányát klimatikus-morfológiai okokkal is magyarázhatjuk.
A régészeti munkák jövőjére nézve ígéretes az elkészült domborzati modell és
geomorfológiai térkép, hiszen az eddigi régészeti tapasztalatokat felhasználva ezek alkalmasak
lehetnek arra, hogy a régészetileg még nem kutatott területeken is kijelöljék, előre jelezzék a
lehetséges lelőhelyek határait és kiterjedését. A domborzati és környezeti kép minél pontosabb
rekonstruálása segítséget nyújt a már megismert topográfiai elemek interpretációjában, a
korabeli területhasználat koncepciójának megértésében is.
Geomorfológiai szempontból fontos eredménye a közös kutatásoknak, hogy régészeti
leletekkel is igazolhatóvá vált a mai vízrajzi kép, a szigetek és partok helyzetének viszonylagos
állandósága.
Az Óbudai-sziget keleti oldalán végighúzódó parti hát is a mai főmeder meghatározó
szerepére utal és a szigettől nyugatra fekvő meder mellékes jelentőségét mutatja. Budapesti
Duna szakasz holocén fejlődésére a Duna medermintázatának egyszerűsödése, a mellékágak
feltöltődése, eltűnése és a főág dominanciájának erősödése jellemző. Nem csak a
folyószabályozások és a medrek mesterséges feltöltései hatnak ebbe az irányba, hanem a mai
klíma és vízjárás viszonyokhoz igazodó geomorfológiai változásokat is felismerhetjük bennük.
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Viczián István193, Balogh János194, Kis Éva195, Varga György196, Szeberényi József197
TERMÉSZETI ÉS EMBERI TÉNYEZŐK SZEREPE A SAJÓ 2010-ES ÁRVIZÉNEK
LEVONULÁSÁBAN
BEVEZETÉS
2010 júniusában az extrém időjárási események következtében egy szokatlanul nagy
árvíz jelentkezett a Sajón és mellékvizein. A Sajó és Bódva vize nagy pusztítást okozva
elöntötte Felsőzsolcát és a Miskolc keleti határában épült bevásárló övezet egy részét is.
Cikkünkben a 2010. évi árvízi esemény tanulságait foglaltuk össze. Kutatásaink során a
Sajó-völgy – különösen az elöntött települések és településrészek környezetének –
geomorfológiai adottságait és az árvíz kialakulásának természeti és emberi okait vizsgáltuk.
A 2010-es árvíz eseményei, időjárási és emberi okai
A meteorológiai megfigyelések kezdete (1901) óta 2010 volt a legcsapadékosabb év
Magyarországon, 959 mm hullott, amely 135 mm-rel haladta meg az addigi legnagyobb értéket
(1940, 824 mm). Az árvizeket okozó májusi és júniusi csapadék is rekord mennyiségű volt, a
szokásos értékek dupláját adta (1. ábra). A rendkívüli csapadékmennyiség két mediterrán
ciklonhoz köthető. A Zsófia ciklon május 15. és 18. között érkezett, heves záporral, zivatarral,
felhőszakadás szerű esőzéssel járt. A Sajó és a Hernád vízgyűjtőjén helyenként 100 mm-t is
meghaladta a lehullott csapadék mennyisége e pár nap alatt. Az Angéla ciklon május 31. és
június 4. között érkezett és még nagyobb csapadékot hozott, a Sajó és a Hernád vízgyűjtőjén
100–150 mm esett (Újvári 2010).

1. ábra: A májusi és júniusi csapadékösszeg országos átlagának alakulása
1901-től 2010-ig (Újvári 2010)

Viczián István: MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, E-mail: viczian.istvan@csfk.mta.hu
János: MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, E-mail: balogh.janos @csfk.mta.hu
195
Kis Éva: MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, E-mail: kis.eva@csfk.mta.hu
196
Varga György: MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, E-mail: varga.gyorgy@csfk.mta.hu
197
Szeberényi József: MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, E-mail: szeberenyi.jozsef@csfk.mta.hu
193

194Balogh

660

Az árvízi helyzetek kialakulásához az is hozzájárult, hogy a ciklonok előtti időszak is
csapadékos volt, így a későbbi esőzések vize kevésbé tudott a talajba beszivárogni, mert az már
telítetté vált. A Zsófia ciklonnal járó heves esőzések következtében országszerte megáradtak
folyóink, patakjaink. Kritikus árvízi állapot alakult ki a Sajó, a Bódva és a Hernád
környezetében is, a folyók együttes áradása miatt több mint 2000 embert kellett kitelepíteni a
térségből, több település közúton megközelíthetetlenné vált. A Sajó árhulláma Felsőzsolcánál
május 18-án 440 cm-en tetőzött. A két ciklon közötti időszakban is gyakori volt a heves
csapadék, de a folyók vízszintje némileg csökkent. Az Angéla ciklon bőséges csapadékának
még nagyobb árvízi hatása lett, azért is mert röviddel – alig két héttel – a Zsófia ciklon után
érkezett és a két esemény hatása így részben összeadódott. A Bódván és a Sajón is súlyos árvízi
helyzetet alakult ki, a két folyó egyes szelvényein meghaladta a valaha mért legnagyobb
vízállását (LNV) (Kugler 2010). A Sajó Felsőzsolcánál 475 cm-en tetőzött június 6-án.
Felsőzsolcán az ár- és belvíz következtében összesen 173 lakóingatlan dőlt össze vagy sérült
meg helyreállíthatatlanul, június 6-án és 7-én közel 25 hektár, település 80 %-a állt víz alatt
(KSH), ekkor került víz alá Miskolc keleti bevásárló övezetének egy része is (1-2. kép).

1. kép. Árvíz a Miskolci Auchan áruházban 2010. június 6-án (MTI)
http://www.koh7.hu/6_szerkeszto/01_kosdi/100606_arviz/arviz.html
Az árvíz egy kivételes időjárási helyzethez kapcsolódott, de nem új jelenség e területen.
1974-ben egy hasonlóan nagy árvíz öntötte el Felsőzsolcát és az áruházaknak helyet adó
területeket. A terület földtani, geomorfológiai adottságai is a folyók meghatározó
domborzatformáló hatásairól árulkodik (2. ábra). A Sajó és a Bódva együttes árterén máig jól
látszódnak a nyomai annak, hogy a folyók hogyan változtatták vagy hagyták el medreiket a
múltban. A kivételesen nagy árvizek idején a teljes ártér ma is víz alá kerülhet és az elhagyott
medrek időszakosan újra élőkké válnak, átlagos nagyvíz idején ezek a területek belvizessé
válnak (3. kép).
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2. ábra. A Sajó-völgy geomorfológiai térképe Boldva és Alsózsolca között
BALOGH J. – VICZIÁN I.
1. tetőfelszín; 2. völgyközi hát; 3. lejtőpihenő; 4. vízválasztó nyereg; 5. eróziós völgy;
6. eróziós-deráziós völgy; 7. deráziós völgy; deráziós fülke; 8. vízmosás; aszóvölgy; 9. lejtő
általában; 10. hordalékkúp felszín; 11. II. sz. terasz; 12. magasártér; 13. alacsonyártér; 14.
belvizes felszínek; 15. folyó és patak mai medre; lefűződött morotva; 16. feltöltődött időszakos
belvizes meander; patakmeder; 17. feltöltődött folyómeder; patakmeder; meander; 18.
bányató; 19. település; 20. kistájhatár; 21. Auchan áruház
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2. kép. Árvíz a Miskolci Auchan áruházban 2010. június 6-án (origo.hu, olvasói kép)

3. kép. Google map légifelvétel a Sajó völgyéről Miskolc környékén 2010
decemberéből. Befagyott bányatavak és a Sajó egykori és időszakos medrei, amiket fagyott
talajvíz és hó tölt ki. A piros hatszög az Auchan hipermarket helyét mutatja.
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Az árvízi helyzet súlyosságát növelték azok az építmények, amelyek a víz szabad
levonulását vagy ártereken való tárózódását akadályozták. A Sajó, a Bódva és
mellékvízfolyásaik egyesült ártere Miskolc és Felsőzsolca között az árvízvédelmi gátak közé
szorítva tölcsérszerűen összeszűkül, ami a víz folyásának lelassulását és a víztömeg
felduzzadását eredményezi. Pont ezen az ártéri részen épült meg Miskolc keleti bevásárló
övezete. A nagy területű áruházak és parkolóik alatti területet 2-4 méterrel töltötték fel az
építésük során, körülöttük kisebb árvédelmi gátakat építettek. Az Auchan áruháznál volt a
legkisebb a mesterséges feltöltés, így az árvíz is ezt érintette leginkább. A hat darab hatalmas
áruház miatt az ártér kevesebb vizet tud befogadni és az építmények a vizek levonulását is
akadályozzák a 2010-eshez hasonló katasztrofális árvizek idején. Az ártéren épült utak töltése
is gátként működik árvíz idején. Az M30-as autópálya, a 3-as főút Felsőzsolcát elkerülő
szakasza, a Sajó híd előtti úttöltés mind-mind az árteret szűkítették. Ha lábakon, pilléreken vagy
nagyobb átereszekkel épültek volna meg kevésbé állták volna a víz útját és duzzasztó hatásuk
is mérsékeltebb lett volna.
A Felsőzsolcát ért pusztító árvizek nem a Sajó felöl, a települést nyugatról védő
árvízvédelmi töltéseken átcsapva érkezett, hanem – a lakosokat is meglepő módon – északi
irányból a Kis-Sajó irányából öntötte el a települést. A Kis-Sajó (melyet nagyrészt a Bódva
táplál) vízmélysége általában nem éri el az 50 cm mélységet, rövid idő leforgása alatt 5 m
magasságúra duzzadt. Kis-Sajó vizét nem volt képes befogadni Felsőzsolcánál a megduzzadt
Sajó, így az megtalálva régi természetes medreit elöntötte a települést. A Sajó mellett épült
töltések, úttöltések, és más építmények gátolták a víz átvonulását a településen, így az annyira
visszaduzzadt, hogy 50-cm-rel magasabb lett a szintje a Sajó vízállásánál. A vízszint
csökkentéséhez több ponton át kellett vágni a Sajó árvízvédelmi töltéseit és több úttöltést.
Később nagy teljesítményű szivattyúk bevetésével igyekeztek normalizálni a helyzetet. Az a
körülmény, hogy a települést északról érte a víz megmutatja, hogy a Kis-Sajó mellett és a Sajó
bal partján az árvédelmi gátak nem voltak alkalmasak ilyen méretű árvíz fogadására. Kérdés,
hogy a víz szabad levonulását akadályozó építmények, az áruházak miatt feltöltött területek, az
árteret gátszerűen keresztező M30-as autópálya Felsőzsolcát elkerülő szakaszának töltése
mennyiben járultak hozzá a Sajó visszaduzzasztásához, a vízszint olyan mértékű
megemelkedéséhez, ami a települést északról védő töltések átszakadásához vezetett?
A SAJÓ

HORDALÉKKÚP FELSZÍNÉNEK GEOMORFOLÓGIAI VISZONYAI ÉS AZ ÁRVÍZ
TANULSÁGAI

Az árvízi helyzet kialakulásának megértéséhez, nem elég csak az időjárási és az emberi
okokat megismernünk, hanem a terület geomorfológiai, vízföldrajzi viszonyait (2. ábra) is
vizsgálnunk kell. A Felsőzsolcának és a Miskolc keleti bevásárló övezetének is helyet adó Sajó
hordalékkúpján fekvő ártéri sík a Sajó-Hernád sík kistájhoz (1.9.32.) tartozik és orográfiailag
az Alföld felszínéhez kapcsolódik. A Miskolci-Bükkalja (6.5.23), a Tardonai-dombság
(6.5.31), a Sajó-völgy (6.8.41) és a Nyugati-Cserehát kistájak (6.8.54) közé beékelődött sík
felszínen az akkumulációs folyamatok már az alsópannonban intenzívek voltak. A
középhegység tömegébe benyúló öblözetet azóta a mai vízhálózat elődei, és a megjelenő ” ős
Sajó” deltája alakította, amely a mai Putnoktól Miskolcig követhető nyomon (Franyó 1966.,
Hevesi 1985). A domborzati viszonyok változásával a felső pannon végétől a felszínfejlődési
folyamatok felgyorsultak. A pliocén rétegekre átmenet nélkül települtek a pleisztocén
durvaüledékek, amelyek a süllyedések és az ősföldrajzi környezet miatt különböző
vastagságban építik fel a hordalékkúp felszínét. Felsőzsolca feletti bányákban a kavicsvagyon
közel 40Mm3. A Sajó-Hernád hordalékkúpja egyhangú gyengén tagolt ártéri sík. A pleisztocén
kavicsot több helyen vékony homok-, lösz,- vagy homokos lösz fedi. Hosszú 2-3 m magas
homokhátaikat 1-2 m mély egykori feltöltött medrek és lefűzött morotvák tagolják. A jelenkori
elhagyott, lefűzött, szabályozott medrek a II. sz. teraszok között a Sajó és a Kis-Sajó (Bódva)
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több kilométer szélességben belvizes mélyárterein követhetők nyomon. A Bükkből az ártérre
érkező patakok alsó szakasza a reliefenergia hiánya miatt rossz lefolyású Csincsések között
csavarog (Csincsés= mocsaras, pangó vizű lapos). A nagyobb elhagyott medrek, kanyarulatok
mind a Sajótól, Kis-Sajótól, Bódvától és a Hejőtől származnak.
A Sajó Sajópüspökinél lép Magyarország területére, vízgyűjtő területének nagysága
12728 km2, amelyből csak 4223 km2 (33%) esik a hazai területre. A Sajó vízgyűjtő területe
Felsőzsolcáig 6440 km2, átlagos vízhozama nagyvízkor: 520 m3/sec, átlagos vízhozama
középvízkor: 32,4 m3/sec, átlagos vízhozama kisvízkor: 0,7 m3/sec. A Bódva torkolat felett az
esése 40 dm/km, alatta sokkal kisebb. A folyó hordalékszállítása nagy, a Bódva beömléséig
kanyarogva feltöltődő közép szakasz jellegű. A Bódva torkolata alatt a meder ágakra bomló,
meanderező (Kis-Sajó) alsó szakasz jellegű a folyó (Gábris 1970, Gábris et al. 2001).
Nagyvízkor a szállított vízmennyiség közepes vízhozamát 10-15 ször, kisvízhozamát 100-200szor múlja felül.
A Sajó árterén két geomorfológiai szintet különítünk el. Az alacsony vagy mélyártér azt
a területet jelenti, amit a folyó rendszeresen elönthet árvizei esetén. Ennek mélyebben fekvő
részeit minden évben elborítja az ár, magasabb fekvésű területeit csak ritkán érik el a nagyobb
árvizek. Mivel a Sajó Miskolc és Felsőzsolca térségében szabályozott, a folyó az árvédelmi
töltések közti hullámteret tölti csak ki nagyvizei esetén. A másik geomorfológiai szint a
magasártér, ezt csak a legnagyobb, katasztrofális árvizek öntik el, amelyek szélsőséges
természeti jelenségekhez (2010-eshez hasonló időjárási viszonyok, folyókon kialakult
jégtorlasz) illetve antropogén okok következtében alakulnak ki. A geomorfológiai térképen jól
látszik, hogy a települések régi magjai magasártérre és ármentes teraszfelszínekre,
hordalékkúpokra, dombsági területekre épültek (2. ábra). Az árvízvédekezés hatékonysága és
az átlagos időjárású évek tapasztalatai miatt a települések sok helyen lenőttek a gátakkal védett
alacsonyártéri területekre is. Ez sajnálatos, mivel alacsony ártéri területeken a beépített
felszínek továbbra is ki vannak téve a negatív árvízi hatásoknak, szélsőséges meteorológiai és
havária eseményeknek. Nem csoda, ha itt a legjelentősebbek a nagy árvizekhez köthető károk
is. Felsőzsolcán a magasabb fekvésű Várdomb szárazon maradt még a 2010-es árvíz idején is,
a magasártér alacsonyabban fekvő részein lévő utcákat és az elmúlt évtizedekben az alacsony
ártérre épült házakat pedig elöntötte az ár.
Az Auchan áruház építéséhez első körben 2006. decemberében, majd másodszor is
2007. decemberében az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség nem járult hozzá, mivel „a Sajó nagyvízi medrében, árvízveszélyes
területen valósult volna meg” … „egy ilyen beruházás pedig csökkentené a Sajó folyó árvízi
tározójának jelenlegi térfogatát". Az áruház később megkapta az engedélyt.
A folyók hordalékkúp síkságát nyugatról a Tardonai-dombság, keletről a NyugatiCserehát határolja. A hazai összehasonlításban közepes nagyságú Sajó folyó környezetének
domborzati formakincse sajátos.
Miskolci-Bükkalja hegylábfelszínén 150-300 méter tszf. a hegylábi lejtőket eróziós,
eróziós-deráziós folyamatok alakították. A völgytorkolatoknál kialakult hordalékkúpok a Sajóvölgy peremén az idősebb teraszokat erodálták. A közép-hegységből a Szinva és a Hejő
hatalmas hordalékkúpja a Sajó alacsony ártéri felszínét feltöltötte, megemelte, míg a kisebb
mellékvölgyek vízfolyásai és a Bábony-patak is jelentős hordalékkúpokat építettek, amelyek
jelentősen befolyásolták az egykori mederváltozásokat.
A Tardonai-dombság keleti peremén pleisztocén, szoliflukcióval áthalmozott üledékkel
kapcsolódnak a felszabdalt meredek lejtők a Sajó árteréhez.
A Nyugati-Cserehát lejtője asszimetrikusan, lankásan széles lapos eróziós–deráziós, és
deráziós völgyekkel tagoltan kapcsolódik a folyó ártéri felszínéhez. A magas ártéri perem itt a
II. számú terasszal megegyezik, sajátosan több helyen azonos nyomvonalú. Földtani felépítését
a medence helyzetben lerakódott tengeri-tavi és folyóvízi rétegsorok jellemzik. Az
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akkumulációs szakasz követően szigetszerűen elkülönülő, völgyekkel felszabdalt dombvidékké
vált. A Sajó-völgyi lejtőit sokfelé lösz fedi (Szabó 1998).
ÖSSZEFOGLALÁS
A Felsőzsolcát és Miskolc keleti bevásárló övezetét pusztító 2010-es árvíz több tényező
szerencsétlen együttállásából alakult ki. A geomorfológiai kutatások is megerősítik, hogy ilyen
események a jövőben is előfordulhatnak, az alacsony ártéri területeken a beépített felszínek
továbbra is ki vannak téve a negatív árvízi hatásoknak, szélsőséges meteorológiai és havária
eseményeknek. A 2010-es árvíz csak részben magyarázható természeti okokkal. Látnunk kell
az emberi felelőséget is az alacsony ártéri építkezésben, a közművek, utak kialakításában és a
nem megfelelő árvízi védekezésben is. Joggal érheti kritika azokat a cégeket, akik ártérre vagy
védett mocsárra építik üzleteiket és az építési tilalom vagy a védett természeti értékek ellenére
is építési engedélyt járnak ki maguknak. Mint a Sajó-völgy példáján bemutattuk, de az ország
számtalan településén is láthatjuk (Balogh J. et al. 2006., Balogh és Schweitzer 2001, Lóczy et
al 2009, Kis és Lóczy 1985), hogy olyan helyeken épülnek lakóházak és más épületek, ahol a
környezeti feltételek nem megfelelőek. Felsőzsolca katasztrófája és a bevásárló központok
szerencsétlensége szolgáljon tanulságul a jövőbeli építkezésekhez.
IRODALOM
BALOGH J, KIS É, SCHWEITZER F, VICZIÁN I. 2006. Feltételezett klímaváltozások kapcsolata az
árvizekkel és a belvizekkel a Tisza Jász-Nagykun-Szolnok megyei árterein. – In: LÁNG I,
JOLÁNKAI M, CSETE L. (szerk.) A globális klímavál-tozás: Hazai hatások és válaszok:
VAHAVA zárókonferencia Akaprint, CD-ROM
BALOGH J, SCHWEITZER F. 2001. A vízföldrajzi környezetértékelés néhány fontos tényezője. –
In: KOVÁCS J, LÓCZY D. (szerk.) A vizek és az ember: Tiszteletkötet Lovász György professzor
úr 70. születésnapjára, Pécs: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi
Intézet, pp. 13-31.
FRANYÓ F. 1966. A Sajó-Hernád hordalékkúpja a negyedkori földtani események tükrében.
Földrajzi Értesítő 15/2. pp. 153-178.
GÁBRIS GY, FÉLEGYHÁZI E, NAGY B, RUSZKICZAY ZS. 2001. A Középső-Tisza vidékének
negyedidőszak végi folyóvízi felszínfejlődése. – In: DORMÁNY G, KOVÁCS F, PÉTI M,
RAKONCZAI J. (szerk.) A földrajz eredményei az új évezred küszöbén, Magyar Földrajzi
Konferencia, SZTE TTK FTT, Szeged, CD, 10 p.
GÁBRIS GY. 1970. Fiatal mederváltozások kutatásának módszerei a Sajó hordalékkúpjának
példáján. Földrajzi Közlemények 18. pp. 294-303.
HEVESI A. 1985. Geomorphology, geological structure (of Bükkalja). – In: Jakucs P (szerk.)
Ecology of an oak forest in Hungary: Results of "Sikfőkut Project" I, Budapest: Akadémiai
Kiadó, 1985. pp. 15-16.
KIS É, LÓCZY D. 1985. Geomorphological mapping in an alluvial plain and the assessment of
environmental quality. In: PÉCSI M. Environmental and Dynamic Geomorphology. Case
Studies in Hungary, Studies in Geography in Hungary 17., Budapest Akadémiai Kiadó, 1985.
pp. 181-192.
KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2011. A 2010. évi árvíz Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. KSH, 2011. június, ISBN 978-963-235-328-9
KUGLER ZS. 2010. A borsodi árvizek az űrből. Geodézia és kartográfia, 62/9. pp. 30-35.
LENGYEL GY, PUSZTAINÉ FISCHL K, RINGER Á. 2012. Régészeti topográfia adatok Miskolc
történetéhez az őskőkortól a késő középkorig. – In: ILLÉSNÉ KOVÁCS M. Docēre et movēre –
Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi
Kar 20 éves jubileumára. ME BTK, Miskolc, pp. 149–161.

666

LÓCZY D, KIS É, SCHWEITZER F. 2009. Local flood hazards assessed from channel
morphometry along the Tisza River in Hungary. Geomorphology 113:(3-4) pp. 200-209.
SZABÓ J. 1998. A Cserehátvidék geomorfológiai fejlődése és domborzati képe. Földrajzi
Értesítő 47/3. pp. 409-431.
ÚJVÁRY K. 2010. A „Zsófia” és „Angéla” ciklon csapadék-szinoptikai közelítése és
előrejelelhetősége. Légkör 55/4. pp. 137-147.

667

Vida György198
POLITIKAI TÖRÉSVONALAK A MAGYAR TÁRSADALOMBAN A 2014-ES
ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK ALAPJÁN
BEVEZETÉS
A 2010-es országgyűlési választásokat követőena Fidesz–KDNP mellett két középpárt
(MSZP és Jobbik) és egy kispárt (LMP) alkotta az országgyűlést. A jelenlegi kormánypártok
támogatásával 2011. december 23-án fogadta el a parlament a CCIII. törvényt az országgyűlési
képviselők választásáról, valamint 2013-ban a XXXVI. törvényt a választási eljárásról.2014től már az új keretfeltételekkel szavaztunk, és a választókerületek átrajzolásával a
voksolásoknak konkrét térbeli vonatkozásai is voltak. Ebből kifolyólag aktuálisMagyarország
politikai törésvonalainak választási földrajzi vizsgálata.
A szakcikk célja megvizsgálni azt, hogy milyen társadalmi és politikai törésvonalak
találhatóak a magyar társadalomban a 2014-es országgyűlési választások eredményeinek
tükrében. Mindezt két kutatási kérdésen keresztül elemzem. Egyrészt arra keresem a választ,
hogy milyen főbb politikai-társadalmi törésvonalak találhatók Magyarországon a 2014-es
országgyűlési választások tükrében, másrészt a politikai törésvonalaknak milyen földrajzi
jellemzői vannak.
A tanulmányban a kutatási kérdéseket alapvetően statisztikai, kvantitatív módszerekkel
próbálom megválaszolni. Választókerületi és települési szinten aggregált 2014-es listás
szavazatarányokat, valamint a 2011-es népszámlálási adatokat használok társadalomföldrajzi
és politikai jellemzők közötti összefüggések jellemzésére.
A TÖRÉSVONALAK ELMÉLETI KERETEI ÉS A VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZ
Az állampolgárok döntéseinek és a pártok választási stratégiáinak több magyarázata
lehetséges, amiket elméleti modellekkel próbálnak magyarázni a társadalomkutatók (Sen
2003). A pártszimpátiák vizsgálatában kulcsfogalom a pártidentifikáció. Ez a fogalom azt
jelenti, hogy a választó valamely párt irányába erős politikai lojalitást érez, ami abban
csúcsosodik ki, hogy a választó több voksoláson is ugyanazt a pártot vagy jelöltet támogatja. A
pártidentifikációt magyarázó szerteágazó elméleti keretekből a kutatáshoz kapcsolódóan két fő
modellt célszerű megemlíteni. Az egyik a pszichológiai alapokra támaszkodó michigani
pártidentitás-modell és a szociológiai megközelítésű politikai-társadalmi törésvonalak elmélete
(Enyedi és Körösényi 2004).
A primer csoport-hovatartozást hangsúlyozó michigani pártidentitás-modell szerint a
választó személyes identitásába ágyazva jelenik meg a pártpreferencia. Ez azt feltételezi, hogy
a szűkebb csoport-hovatartozás, kiemelten a család hatása döntő szerepet játszik a politikai
véleményformálásban (Enyedi és Körösényi 2004). Ez kétségkívül logikailag megalapozott
megállapítás, de a modell a másodlagos csoporttudatot jelentéktelennek ítéli, holott a lakóhely,
az iskolázottság, a társadalmi státusz és az etnikai diverzitás szintén befolyásolja a választók
döntését (Kovacs and Dingsdale 1998, Kovács 2000, Hegedűs 2007). A szociológiai és a
választási földrajzi megközelítésekben ezek a tényezők nagyobb hangsúlyt kapnak.
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Lipset és Rokkan (1967) szerint a pártválasztást főként a nagy politikai- társadalmi
törésvonalak és ezek mentén kialakuló mobilizáció határozzák meg. Szerintük az
osztályhelyzet, az etnikai és felekezeti hovatartozás is döntő befolyással bír a pártszimpátiára.
Álláspontom szerint mindkét megközelítés megállja a helyét, de célszerű megemlíteni, hogy
figyelmen kívül hagyják a globalizáció társadalmi hatásait, a telekommunikációs eszközök
térnyerését és a hagyományos kapcsolatok nivellálódását (Bayer 2000, Bajomi és Bayer 2005).
A társadalomkutatók közül többen is megállapították, hogy az internet és az információs
társadalom korában folyamatosan csökken az osztályszavazatnak az aránya (Warf 2011,
Quinton and Webster 2011).
Emellett aklasszikus Lipset–Rokkan féle törésvonal elméletis elsősorban az ipari
társadalmakat jellemezték. A globalizáció, valamint az információs társadalom kialakulása
ezeket az ellentéteket csökkentették, módosították. Nyugaton az 1980-as évekre megjelent a
materiális–posztmateriális törésvonal is. Ezen tengely mentén alakultak ki a zöld pártok,
valamint a szélsőjobboldali tömörülések (Szabó 2013). Ebből kifolyólag a társadalom
globalizálódásának korában célszerű új megközelítésekkel is vizsgálni a pártszimpátiát és
ebben a hálózati kapcsolatokra helyezni a hangsúlyt (Angelusz és Tardos 2011).
A pártválasztást meghatározóhagyományos elméleti modellekről az is elmondható, hogy
főként amerikai és nyugat-európai mintákon alapulnak, ezért a poszt-kommunista országok
társadalom-szerkezetére csak részben alkalmazhatóak. Egyrészt a kommunista múlt hatásai
miatt, például fontos törésvonal a választók viszonyulása a rendszerváltozást követő
demokratikus átmenethez, illetve a SLIP (standardizálás, liberalizáció, intézményépítés
privatizáció) folyamatához (Birch et al. 2002, Csaba 2006). Másrészt az 1989-et követő gyors,
gyökeres választási reformokat nem előzte meg egy folyamatos, politikai értelemben vett
kulturális társadalmi fejlődés. Ebből adódóan bizonyos idő kellett ahhoz, hogy politikailag
szocializálódjanak a magyar választók, amibizonyos területeken stabil, máshol instabil
pártválasztási mintázatot mutatott. (Kovács 2000).
A politológia, pszichológia és szociológia mellett a társadalmi törésvonalakkal és ennek
térbeli sajátosságaival a választási földrajz is foglalkozik. A választási földrajz mélyrehatóan
négy főbb témakört vizsgált az elmúlt évtizedekben (Leib andQuinton 2011). Az 1950-es
évektől népszerű volt a geográfusok és a társadalomtudósok körében, hogy választási
tanulmányokat készítettek és manapság is a legtöbb publikáció ilyen jellegű. Ezekben a
tudományos munkákban részletesen elemezték a választási eredmények térbeliségét, és az erre
ható tényezőket, mint például a jövedelmi, iskolázottsági helyzet, vagy faji hovatartozás. Az
utóbbi időben a geográfusok kiemelt figyelmet fordítottak a pártok népszerűségének regionális
polarizálódásra, a város-vidék ellentét, a részvétel és a gazdasági helyzet kapcsolatára, valamint
a migráció hatására. (Leib and Quinton 2011).
Sokszor a törésvonalak térbeli sajátosságai a lépték megváltoztatásával módosulnak,
átalakulnak. Warf (2011) a 2008-as amerikai elnökválasztás adatait elemezve foglalkozik a
vallás, osztály és etnikum szerepével. Publikációjában megdönti azt az általános sztereotípiát,
hogy a szegényebb munkások demokraták, míg a gazdagabb térségek republikánusok.A területi
eredmények tükrében rámutatott, hogyObama a jövedelmileg magasabb státuszú térségekben
volt népszerűbb. Továbbá megjegyezte azt is, hogy az etnikai és vallási hovatartozás szerepe
hangsúlyosabb volt a pártválasztásban (Warf 2011).
A földrajzikülönbségek mellett többször a módszertan is befolyásolja az eredményeket.
Shin és Angew (2011) milánói kutatásai arra tapintottak rá, hogy a mutatók globális
korrelációjával és a regressziójával szemben a területi autókorreláció és a földrajzilag súlyozott
regresszió eredményei is térben eltérő eredményeket hozhatnak. Ennek okait a választói
viselkedést meghatározó, - az eddig említett elméleti modelleken túlmutató- összetett
tényezőkben találhatjuk meg. Egyebek között ilyen lehet a térségek történeti és társadalmi
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fejlődése, a helyi elit befolyása, az új és régi lakók közötti konfliktusok megnyilvánulásai (Shin
and Agnew 2011).
Összességében a pártszimpátiát meghatározó tényezők szerteágazók, valamint időben és
térben is folyamatosan változnak. A klasszikus pszichológiai és szociológiai modellek mellett
célszerű felismerni, hogy napjainkban az új megközelítések szerepe is nő. A témakör részletes
vizsgálatában a választási földrajz kiemelt szerepet kap, hiszen a társadalmi törésvonalak
általános összefüggései mellett annak térbeli jellegzetességei is kulcsfontosságúak a választói
magatartás megértésében.
MÓDSZERTAN
Az elméleti keretekből levezetett kutatási kérdéseim megválaszolásához alapvetően
kvantitatív módszereket alkalmaztam. A 2014-es országgyűlési választások eredményeinek
adatbázisaiból a választókerületi és települési szintre aggregált eredményeket használtam. Az
értékek leíró statisztikája az alapvető összefüggések, és térbeli sajátosságok feltárásához
nyújtott segítséget.
A leíró statisztikából levont következtetéseket követően a város-vidék ellentét jelenségét
az eltérő településméret szerint kiszámított választási eredményekkel lehetett kimutatni. A
további társadalmi törésvonalak felderítéséhez és mértékének meghatározásához a lineáris,
parciális korreláció és a lineáris, logaritmikus regresszió módszerét alkalmaztam. Az egyéni
választókerületek társadalmi mutatóit a 2011-es népszámlálás KSH által közzétett
adatbázisából nyertem. Az életkori adatokat a 2014-es évre konvertáltam (15-17 éveseket
választókorúnak tekintettem). Továbbá az etnikai csoportok arányát az összes válaszadókhoz
viszonyítottam, s nem a népességhez, hiszen a népszámlálásnál az állampolgárok több választ
is megjelölhettek.
A társadalmi mutatók és a pártok eredményeinek összefüggéseinél szükségszerű volt az
urban-rural ellentét hatását is figyelembe venni. Ennek kiküszöbölésére használtam a parciális
korrelációt, hiszen ez egy harmadik kontroll változóval összefüggésben vizsgálja két változó
korrelációját (Babbie 2008). A kontrollváltozó esetünkben úgy alakult ki, hogy a kutatásban
urbánus választókerület az, amelyik nagyvárosokat oszt fel, vagy a központi település
lakosságszáma meghaladja az 50 000 főt, a többi rurális. A beosztott választókerületek közül a
vidékiesek 1-es, a városiasok 2-es értéket kaptak.
Az országos összefüggések mögött meghúzódó lokális különbségek szerepe meghatározó
a választási földrajzban, amit a globális korrelációs és regressziós modellek nem tudnak kezelni.
Ezért a globális korrelációs és regressziós modellek mellett az ország választásföldrajzi
tagoltságának megállapításához klaszteranalízist alkalmaztam. A kutatásban a 106
választókerület részvételi és a parlamentbe bejutó pártok listás eredményei képezték az SPSS
20 programban a bemeneti adathalmazt, amivel a klaszteranalízis készült.
A szakirodalmi javaslatokat követve (Sajtos ésMitev 2007, Falus és Ollé 2008) első
lépésben hierarchikus, egyszerű, legközelebbi szomszéd elvén alapuló módszert használtam a
kiugró választókerületek behatárolásához. Ebből a kialakítandó klaszterek ideális száma is
meghatározható. Ezt követően K-közép klaszteranalízissel a választókerületek öt klaszterbe
kerültek, amik térben is egybefüggő területeket alkotnak.
MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI TÖRÉSVONALAI 2014-BEN
A pártidentifikáció említett szociológiai modelljéből a geográfusok több strukturális
változót vizsgáltak földrajzi szemszögből. Ezek közül kiemelhető az eltérő lakóhely, a
társadalmi státusz, a vallás és az etnikai, nyelvi különbségek (LeibandQuinton 2011). A2014es magyar országgyűlési választásokat követően a szakcikk törekszik ezeknek a társadalmi
törésvonalaknak a feltárására hazánkban.
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Magyarországon észlelhető Budapest és Magyarország vidékies területeinek eltérő
politikai beállítottsága, valamint az urbánus és rurális választókerületek közötti ellentét. Ha a
parlamenti pártok listás szavazatarányait településméret szerint csoportosítjuk, akkor
meghatározhatjuk a városok és a falvak közötti politikai törésvonalat (1. ábra).
Megállapítható, hogy 2006-ban még enyhe városi dominanciával, de kiegyenlített volt
országosan a baloldal támogatottsága, ez 2010-re megszűnt. A korábbi szocialista szavazók egy
része vélhetően nem vett részt a választásokon, vagy más pártra adta le a voksát. 2014-re a
baloldali összefogás részben visszaszerezte nagyvárosi és egyes vidéki területeken a
népszerűségét, de összességében az erősen urbánus jegyeket megtartotta, amit tovább erősített,
hogy a liberálisabb Demokratikus Koalíció, az Együtt–PM és az MLP is együtt indult a
szocialistákkal.

27. ábraA parlamenti pártok listás szavazatarányai a 2014-es országgyűlési választásokon,
településméret szerint
Forrás: Nemzeti Választási Iroda, saját szerkesztés
Ezzel ellentétben a Fidesz–KDNP és a Jobbik eredményesen szerepelt a kisvárosokban
és falvakban, politikai véleménybe formálva a vidéki nemzeti és az nagyvárosi kozmopolita
kultúra szembenállását (Kovács 2012). A Fidesz–KDNP és a Jobbik között is tapasztalható egy
választóvonal. A törpe és az aprófalvakban a jelenlegi kormánypárt szerepel kimagaslóan, míg
a szélsőjobb a kis és közepes falvakban éri el legjobb eredményeit. Az eredményekből
megállapítható, hogy az apró és törpefalvakban a kisebb lélekszám és a szorosabb ismeretségi
kapcsolatok miatt vélhetően kisebb az olyan konfliktus, amire a Jobbik építeni tud. A Jobbik
retorikájára főként az etnikai súrlódásokkal rendelkező, nagyobb lélekszámú falvakban lehet
kereslet.
A településméret szerinti vizsgálat mellett a választókerületek társadalmi mutatói és a
pártok támogatottsága közötti kapcsolat a korreláció és regresszió módszerével tárható fel. A
számításokból arra a következtetésre jutottam, hogy a város-vidék ellentét mellett tapasztalható
egy etnikai törésvonal, ami a szélsőjobb és a romák aránya között található. A romák
választókerületenkénti aránya és a Jobbik támogatottsága közötti kapcsolat egy logaritmikus
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regresszióval leírható, amelynek értéke közepes (0,601) függőségi viszonyt mutat (2. ábra), míg
a többi politikai párttal érdemben értékelhető kapcsolatot nem mutatott.

28. ábra A romák aránya és a Jobbik közötti regressziós kapcsolat, választókerületi értékek
tükrében
Forrás: Nemzeti Választási Iroda, Központi Statisztikai Hivatal,saját szerkesztés
A két változó közötti kapcsolat pozitív, viszont, a romák magasabb aránya feltehetően azt
jelenti, hogy döntő többségben az ott élő nem romák szavazhatnak a Jobbikra. Tehát egy
kontraaktívválasztói magatartásról beszélhetünk, ezért a logaritmikus regresszió írja le jól ezt a
folyamatot. Észlelhető, hogy bizonyos szint felett stagnál a Jobbik támogatottsága,
választókerületi léptékben.
A kontraaktív választói viselkedés miatt nyilvánvaló, ha ugyanezt települési szinten
vizsgáljuk, akkor a logaritmikus regresszió helyett egy negatív parabolával írhatnánk le a két
változó közötti összefüggést. Ez a folyamat kapcsolatba hozható a töréspont elmélettel,
miszerint a gettóképződés során a kisebbség aránya elér egy kritikus szintet, akkor a többség
nagyobb ütemben elköltözik, míg a kisebbség aránya attól kezdve nagyobb mértékben nőni fog
addig, míg a végén többségbe kerülnek (Kovács 2002). Az eredmények tükrében ennek
választásföldrajzi következményei is kimutathatóak.
Továbbitörésvonalakat formáló strukturális változó az életkor szerinti tagolódás,
valamint társadalmi státusz, osztályhelyzet mentén kialakuló ellentétek (Pl.: egykulcsos–
többkulcsos adórendszer, munkavállalók–nyugdíjasok érdeke). Az észlelhető város-vidék
ellentét miatt az alábbi mutatók és a pártok támogatottságának parciális korrelációval elemzett
értékei láthatóak (1. Táblázat).
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Parciális korrelációs értékek
MSZP-EgyüttDK-PM-MLP
(2014)

LMP (2014)

Foglalkoztatottak aránya
(2011)

0,447

Felsőfokú végzettségűek
aránya (2011)

0,583

Kontroll változó:
Urban-rural

Fidesz-KDNP
(2014)

Jobbik

0,703

-0,033

-0,682

0,823

-0,115

-0,733

(2014)

2. táblázat A társadalmi mutatók és a pártok listás eredményeinek parciális korrelációja
Forrás: Nemzeti Választási Iroda, Központi Statisztikai Hivatal, saját szerkesztés
A foglalkoztatottak és a felsőfokú végzettségűek választókerületenkénti aránya pozitív
kapcsolatot mutat a baloldali pártokkal. A pártok urbánusságából adódó hatásokkiküszöbölése
mellett is kimutatható egy közepes kapcsolat a változók között.Az összefüggés mögöttes
tartalmáról elmondható, hogy alapvetően a felsőfokú végzettségűek munkahelyei főként a
városi, versenyképesebb kerületekben találhatóak.
A Jobbik ezzel ellentétben negatív összefüggést mutat az iskolázottsággal és a
foglalkoztatottsággal. A Jobbik politikája azokon a területeken népszerű, ahol a
munkanélküliség magas, az életkörülmények rosszabbra fordulnak. Ilyenkor könnyebben
kiéleződnek az etnikai konfliktusok is. Ez az összefüggés jelentkezik a parciális korrelációs
értékekben is. Az itt prezentált mutatókkal a jelenlegi kormánypárt nem mutatott értékelhető
korrelációt, ami a párt széles és területileg kiegyensúlyozottabb szavazótáborából adódhat.
A kutatási eredményeket összegezve megállítható, hogy a város-vidék politikai ellentét
tapasztalható Magyarországon. A baloldal a fővárosban és a nagyobb városokban, míg a
jobboldal a kisvárosokban, falvakban sikeres. A lakóhely mellett részben differenciáló tényező
a társadalmi státusz és az etnikai kisebbségek aránya. A romák választókerületenkénti aránya
és a Jobbik támogatottsága közötti függőségi kapcsolat egy logaritmikus regresszióval leírható.
Az iskolázottsággal az LMP magas, míg a Jobbik ellentétes együttmozgást mutat.
MAGYARORSZÁG POLITIKAI TÖRÉSVONALAI 2014-BEN
A korrelációs és regressziós vizsgálatokból következik, hogy bizonyos társadalmi
törésvonalak megtalálhatóak Magyarországon, viszont ennek a jelenségnek a földrajzi
jellemzői mélyebb információtartalommal bír. Ezért választásföldrajzi szempontból a 106
egyéni országgyűlési választókerületet politikai beállítottságuk szerint csoportokra osztottam,
a klaszteranalízis módszerével végeztem el.
A hierarchikus, legközelebbi szomszéd elvén alapuló klaszteranalízis során
megállapítható, hogy négy vagy öt klaszter lenne ideális a politikai tagoltság megállapításához.
Amennyiben négy csoportba sorolnánk a választókerületeket, akkor a jómódú budai, valamint
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a főváros nyugati szuburbán térségeinek magas LMP-s támogatottságú választókerületei nem
mutatkoznának meg, holott láthatóan elkülönülnek a többi klasztertől. Ebből adódóan
döntöttem a négy klaszter elvetése mellett.A K-közép módszerrel a választókerületek öt
klaszterbe kerültek, aminek földrajzi elhelyezkedéseitérbeli és társadalomföldrajzi
jellemzőkkel rendelkeznek (2. ábra).

29. ábra Magyarország választókerületei a klaszteranalízis eredményei alapján
Forrás: Nemzeti Választási Iroda, http://szavazatterkep.hu/, saját szerkesztés
Az vidéki, Fidesz–KDNP klaszterbe olyan választókerületek kerültek, ahol a részvételi
arány az országos átlagnál alacsonyabb. Itt aFidesz–KDNP támogatottságakimagasló volt, a
Jobbik átlagon felül szerepelt, míg az ellenzéki összefogás és az LMP gyengén teljesített. Ebbe
a csoportba 37 darab, főként rurális választókerület tartozik. Földrajzi aspektusból a
Dunántúlon, Bács-Kiskun megyében, Pest megye déli mezővárosias részein, valamint a keleti
országhatár mentén helyezkednek el a jelenlegi kormánypárt támogatóinak fő bázisa.Itt a
jövőben kisebb eséllyel indulnak az ellenzéki jelöltek.
A Jobbik bázisát képező klaszterbe húsz választókerület került. Ezeken a területeken
kifejezetten erős a Jobbik, amihez átlag alatti Fidesz–KDNP és MSZP–Együtt–DK–PM–MLP
támogatottság társult. Itt részben kiélezett, hárompólusú verseny tapasztalható a
mandátumokért, ami a részvételt is kicsit megemeli. Szembetűnő, hogy az összes klaszter közöl
itt a leggyengébb az LMP. A Jobbik földrajzilag egybefüggő Észak-Magyarország régióban, és
Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Zala megyei térségben, továbbá a Dél-alföldi régió néhány
kerületében. Ezeken a területeken főként a munkanélküliség és az etnikai kisebbséggel való
együttélés konfliktusai okozzák a szélsőjobb előretörését. Emellett több vidékies, volt baloldali
fellegvárat sikerült elhódítania a Jobbiknak, ami arra utal, hogy a populista, gazdaságilag
részben baloldali szlogenek népszerűek voltak a korábbi szocialista szavazóknak.
A harmadik csoportot többnyire a jómódú budai, és a főváros nyugati
agglomerációjának választókerületei alkotják. Erre a hét területre az jellemző, hogy kimagasló
a részvétel, és a Fidesz–KDNP eredménye országos átlag körüli. A többi klasztertől való éles
elkülönülést az adja, hogy az erős MSZP–Együtt–DK–PM–MLP mellett az LMP nagyobb
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támogatottságot tudhat maga mögött, mint a Jobbik. Társadalomföldrajzi szempontból magas
iskolázottság és státusz jellemzi ezeket a főként budai és a főváros nyugati szuburbán
térségéhez tartozó választókerületeket.
Abaloldali fellegvárak csoportját tizenhét választókerület alkotja. Egytől-egyig
urbánusak, a főváros pesti oldala mellett hagyományosan baloldali vidéki nagyvárosokkerületei
tartoznak ide. Ez is azt mutatja, hogy a szocialisták 2006-ig területileg kiegyensúlyozott
támogatottsága megszűnt, és az SZDSZ korábbi támogatottságának földrajzi jegyeit vette fel.
A baloldal bázisaiban a jobboldal magához képest gyengén szerepel, míg az LMP kifejezetten
erős ezekben a térségeken. Itt a jövőben kétpólusú küzdelem várható a képviselői székekért.
Az ötödik klaszter főként a vidéki, urbanizáltabb választókerületeket foglalja magába.
Az országos eredményekhez ez a huszonöt klaszter hasonlít a leginkább. A részvétel enyhén
átlagon felüli, a Fidesz–KDNP és a baloldali összefogás támogatottsága az országos középérték
körüli. A Jobbik gyengébben, az LMP erősebben szerepelt országos átlagánál. Ezekben a
választókerületekben kiélezettebb verseny alakulhat ki a kormánypárt és az ellenzék között.
A klaszteranalízis eredményeiből megállapítható, hogy Magyarországon a város-vidék
törésvonalat árnyalja a pártok támogatottságának földrajzi sajátosságai. Jelentkezik egy
törésvonal Budapest és agglomerációjában, ahol a pesti oldal hagyományosan baloldali, ahol
gyenge a Fidesz–KDNP, míg a budai és jómódú szuburbán területeken az átlagos kormánypárt
mellett egy kifejezetten erős LMP és egy extrém gyenge Jobbik jellemző.
Vidéken Észak-Magyarország régiója és Jász-Nagykun-Szolnok megye, továbbá Délalföldi és Zala megyei térségben is erős a Jobbik, míg pár nagyvárosi kerületben (Nyíregyháza,
Pécs, Szeged) erős maradt a baloldal. A mezővárosias, falvas alföldi, továbbá a dunántúli
vidékies választókerületek a jelenlegi kormánypárt fellegvárai, míg az urbanizáltabb
körzeteknél a Fidesz–KDNP előnye mérhetően kisebb.
A jövőben kiélezett pártverseny a mandátumokért a második, negyedik, részben az
ötödik klaszter kerületeiben jelentkezhet. Az urbanizáltabb baloldali fellegvárakban kétpólusú,
míg a Jobbik bázisát jelentő választókerületekben hárompólusú küzdelem várható a képviselői
helyekért.
ÖSSZEGZÉS
A szakcikk célja az volt, hogy megvizsgálja a főbb politikai-társadalmi
törésvonalakatMagyarországon a 2014-es országgyűlési választások eredményeinek tükrében,
amit két kutatási kérdésen keresztül elemezett.
Az eredmények tükrében megállapítható, hogyMagyarországon a város-vidék ellentét,
az etnikai hovatartozás jelentős társadalmi törésvonal, míg a felekezeti hovatartozás kevésbé
játszik szerepet a pártpreferenciák kialakulásában. Megállapítható továbbá, hogy a baloldali
összefogás és az LMP támogatottsága 2014-et követően is erősen urbánus, ezzel ellentétben a
Fidesz–KDNP és a Jobbik kimagaslóan szerepel a kisvárosokban, falvakban. Ebből kifolyólag
a város-vidék ellentét kiéleződése tapasztalható baloldal-jobboldal tengely mentén.
A romák választókerületenkénti aránya és a Jobbik támogatottsága közötti kapcsolatot
egy logaritmikus regresszióval írhatjuk le, értéke közepes függőségi viszonyt mutat. Az
iskolázottsággal az LMP magas, az ellenzéki összefogás közepes pozitív, míg a Jobbik
ellentétes együttmozgást mutat. Az általam bemutatott mutatókkal a jelenlegi kormánypárt nem
mutatott értékelhető korrelációt, ami a párt széles és területileg kiegyensúlyozottabb
szavazótáborából adódhat.
Magyarországon a politikai törésvonalaknak földrajzi elkülönülései több klaszterbe
csoportosíthatóak. A kutatás eredményeképp az ország választókerületeit öt klaszterbe lehet
besorolni. Az első és ötödik klaszterben főként vidéki, a Fidesz–KDNP jelentős előnyét
tapasztalhatjuk, az első csoport rurális, míg az ötödik csoport urbánus választókerületeket
foglalnak magukban.
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A Jobbik bázisához tartozó klaszterbe többnyire földrajzilag körülhatárolt, átlagnál
magasabb kisebbség és munkanélküliség jellemző, és kiélezett hárompárti verseny a
mandátumokért. A harmadik csoportba a jómódú, iskolázott budai, valamint a főváros nyugati
agglomerációjának kerületei kerültek. Itt átlagon felüli az ellenzéki összefogás és kimagasló az
LMP támogatottsága. A baloldali fellegvárak főként pesti és vidéki nagyvárosok
választókerületei alkotnak klasztert. Ezek a kerületek aurbánusak, ahol hagyományosan erősek
voltak a szocialisták és a 2010-es országgyűlési választásokat követően is népszerűek tudtak
maradni. Itt kétpólusú küzdelem várható a képviselői székekért.
A főbb összefüggések megragadása mellett a politikai-társadalmi törésvonalak
kutatásának továbbvitelét jelentené a klaszterelemzés kiterjesztése települési léptékre
vizsgálata, valamint a regresszió és korreláció továbbgondolása, bonyolultabb statisztikai
módszerek alkalmazása. Ilyen módszer lehet a területi autókorreláció vagy a földrajzilag
súlyozott regresszió, amivel az országos tendenciák mögött a lokális különbségeket is jobban
ki lehet hangsúlyozni.
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Wilhelm Zoltán199
A REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEK VÁLTOZÁSAINAK MÉRÉSE INDIÁBAN 2001
ÉS 2011 KÖZÖTT
BEVEZETÉS
A világ társadalomföldrajzi szempontból legváltozatosabb állama India. Lakosságának
etnikai, nyelvi, vallási, illetve kaszttagolódása olyan heterogenitást eredményez, melyre más
országban aligha találunk példát. Mindez együtt jár a hatalmas állam természetföldrajzi
adottságaiban meglévő különbségekkel is: a többmilliárd éves kőzetek alkotta tájaktól a
napjainkban is keletkező alföldekig,a Föld legmagasabb hegységének csúcsaitól a tengerparti
síkságokig, a trópusi sivatagtól az esőerdőkigjuthatunk el Indián belül. Ez a rendkívüli
sokszínűség természetes módon eredményez komoly regionális különbségeket. Ugyanakkor
India a világ második legnépesebb országa és a harmadik legnagyobb nemzetgazdasága.
Bolygónkon minden hatodik ember indiai. Mindemellett az 1990-es évek eleji indiai gazdasági
rendszerváltoztatás kiemelkedő gyorsaságú gazdasági növekedést eredményezett, melynek
következtében tovább nőttek a területi különbségek.
Az országról készült hazai elemzések zöme a tagállamok, szövetségi területek szintjén
vizsgálja az Indián belüli regionális különbségeket,mely pontatlan megközelítés. Nem
szerencsés a világ legnépesebb szubnacionális egységét, a 200 milliós UttarPradesh államot a
608 ezres, hasonló jogállású Sikkimmel, vagy a 64 ezres Lakshadweep szövetségi területtel
összehasonítani.Mindebből következik, hogy India jelenlegi társadalomföldrajzi jellemzőinek
vizsgálatát sem célszerű a tagállamok szintjén(1. ábra) folytatni, hiszen az óriási szélsőségek
átlagai elfedik a lényeget.

CÉLKITŰZÉS, MÓDSZEREK
Célravezetőbbnek tűnik, a még kezelhető statisztikai állományokat produkáló, a
tagállamok/tartományok és szövetségi területek adminisztratív hierarchiaszintjét követő
körzetek (districts) adatait elemezni, ezzel láttatni az indiai területi különbségeket. Munkánk
bázisát a 2001-es népszámlálás adatai mellett a 2011-es cenzus előzetes, már a világhálón is
közzétett számai adják. Korábbi írásainkban már igyekeztünk a területi különbségek
összefüggéseit felfedni, ennek érdekében alkottunk módszert. Engedve a Nyugaton oly’
divatos, a kutatási metódusra, illetve az eredményekre egyszerűen utaló, de mégis értelmes
mozaikszavak dömpingjének, mi is megalkottuk a metodikára és a vizsgálati terület
változásainak követésére mutató mozaikszavunkat:SENTIENT Index = Society, Economy,
iNfrasTructure, physIcalenvironmENT. Az angol „sentient” szó jelentése: érző, érzékeny. Az
általunk szerkesztett, tetraéder-modellen alapuló komplex fejlettségi mutató, a földrajzi
környezetben végbemenő változásokra érzékenyen „reagál”, az egyes szférákban bekövetkező
események hatására módosul, így a területi komparatív vizsgálatok szemléletes eredményeket
produkáló eszköze lehet (WILHELM Z. et al. 2010, WILHELM Z. 2011, WILHELM Z. et al. 2011,
WILHELM Z. – ZAGYI N. 2012, WILHELM Z. et al. 2013).Munkánkban a 2001-ben létező 593,
valamint a 2011-re 640-re változó indiai körzet – 17 különböző, a társadalmi, gazdasági,
infrastrukturális és természeti szférát jellemző – adataival dolgoztunk (városi népesség aránya;
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írni-olvasni tudók aránya; az írni-olvasni tudók nemi megoszlásában meglévő különbség;
diplomások aránya; fogyatékkal élők aránya; teljes foglalkozásúak aránya; nem mezőgazdasági
dolgozók aránya; eltartottak aránya; banki szolgáltatások használata; gépkocsival rendelkező
háztartások aránya; fürdőszoba a lakásban; nincs mellékhelyiség a lakáshoz; világítás
elektromos árammal; telefonokszáma; népsűrűség, valamint a jegyzett kasztok és törzsek
aránya), támaszkodva a 2001-es indiai népszámlálás körzeti szintű információira, illetve a
2011-es cenzus 640 körzetéből gyűjtött előzetes számokra. A 2001 adatok elektronikusan nem
voltak szabadon hozzáférhetőek, így az indiai népszámlálás weboldalán generálható Java alapú
GIS térképekről – több hónapos elfoglaltsággal – körzetenként kellett leolvasnunk azokat,
ekképpen létrehozva saját digitális adatbázisunkat. A 2011-es cenzus számait viszont már
letölthető Excel táblázatokban tették közzé, jelentősen megkönnyítve munkánkat. Az adatokat
matematikai-statisztikai módszerekkel elemeztük, eredményeinket térinformatikai szoftverek
segítségével ábrázoltuk.

1. ábra: India tagállamai és szövetségi területei 2014. január 1-jén (szerk. WILHELM Z. 2014)
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EREDMÉNYEK
Átlagolva a 2001-es, 593-as skálán elfoglalt helyezéseket, megkaptuk a kiválasztott
mutatókon alapuló relatív fejlettségi sorrendet. A 2. ábrán az első 100 körzetet
ábrázoltukpirossal, míg az utolsó 100-at kékkel.

2. ábra: India száz legfejlettebb (1) és a száz legfejletlenebb (3) körzete a SENTIENT Index
alapján, 2001-ben (szerk. WILHELM Z. 2010)
Világosan látszott, hogy India legfejlettebb, viszonylag nagykiterjedésű, szinte
összefüggő vidékét DNy-on találjuk, az Ahmedabad – Mumbai – Goa –
Kanniyakumari(CapeComorin) tengely mentén. Ez azt jelenti, hogy Gujarat állam középső és
DK-i területeinek iparvidékei, tradicionális kikötői, Maharashtra Ny-i, Arab-tenger melléki
szegélye, az ország pénzügyi és kereskedelmi központjával, a 17 milliós Mumbaival, illetve
agglomerációjával ide tartozik. D-i irányban India legmagasabb egy főre jutó GDP-jét
felmutató, az idegenforgalmi „nagyhatalom” Goa állammal folytatódik e tengely, majd a
szoftveriparáról ismert Karnataka számos körzete csatlakozik a legfejlettebbekhez. A humán
erőforrásairól híres Keralát – ahol az írni-olvasni tudó férfiak aránya magasabb, mint
Portugáliában vagy Máltán –hat körzet képviseli ebben a zónában. Ha csak a humán mutatókat
tekintjük, akkor Tamil Nadu középső és D-i területén összefüggő sávban vannak fejlett
közigazgatási egységek. Az összesített mutató győztese azonban Aizawl, Mizoramállam
székhelyének körzete volt. 2001-es vezető pozíciója azért is meglepő, mert a statisztikák szerint
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jelentős számban élnek itt hátrányos helyzetűek: jegyzett kasztok és főleg jegyzett törzsek. A
megavárosokat a második helyen képviseli Kolkata. Kiemelkedtek Delhi és Goa körzetei,
illetve a negyedik helyezett, új város: Chandigarh.Ezt a térséget akár Indiai Kék Banánnak is
nevezhettük,
2001-ben az említett tengelyen kívül az első 100 közé javarészt nagy-, esetenként
megavárosok és ezek agglomerációi kerültek: Delhi, Kolkata, Chennai, Hyderabad. Ezektől
eltérő fejlődési pályán áll a Punjab gazdag körzeteinek jó része (Delhi-Lahore tengely), illetve
az ÉK-i kisebb, jelentős keresztény népességgel rendelkező államok (jobbára humán mutatóik
alapján) fejlett körzetei.
Feltűnő az É-i, döntően a politikai vezető szerepet birtokló hindi öv államainak gyenge
szereplése. 2001-ben nem került az első 100 közé Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand,
Orissa (Odisha), UttarPradesh, Assam körzetei közül egy sem, de Nyugat-Bengál körzetei
esetében is csak Kolkata – igaz, a második helyen –, illetve MadhyaPradesh is csak egy-egy
körzettel képviseltette magát a legfejlettebbek között (2. ábra).
Ebből következik, hogy 2001-ben a legfejletlenebb körzeteket jobbára a Gangesz-sík
vidékén kellett keresnünk. Az utolsó száz körzetet ábrázolva (2. ábra), tulajdonképpen egy
tömbben koncentrálódó leszakadókat találtunk. Indiának ez a térsége az árja/hindu magterület,
mely a brahman civilizáció bölcsője is egyben. Ez, a papi (brahman) varna (kaszt) vezette
vallás, a vidéki élet, a városellenesség megtestesítője. Olyan vallási reformmozgalmak
szerveződtek ellene, mint amelyeket ma buddhizmus, illetve jainizmus néven ismerünk
(WILHELM Z. 2008). Ezek azonban városi közegben lehettek sikeresek. A Gangesz-alföld
kiváló mezőgazdasági adottságokkal rendelkező, ugyanakkor vallási kötöttségekkel terhelt
vidékén természetszerűleg a társadalmi-gazdasági szisztéma rurális maradt.
Ilyenformán Indiában egy sajátos Észak-Dél dichotómia alakult ki, a „fejlett” világ
szemszögéből általában jelen lévő ellentéte, hiszen a mi kliséink szerint jobbára az Észak a
fejletlen és a Dél a fejlett. Mindemellett megfigyelhető a Nyugat-Kelet ellentét is, ez utóbbi
azonban már „normális” működésű.
Rendkívül izgalmas kérdés, hogy tíz év alatt mennyiben változott az indiai közigazgatás
harmadik szintjére vonatkozó fejlettségi sor. Ha a 2011-es adatokra támaszkodva ismét
ábrázoljuk a – SENTIENT Index alapján – 100 legfejlettebb, illetve 100 legfejletlenebb
körzetet, jelentős változásokat vehetünk észre (3. ábra).
A korábban Punjab állam körzeteire is jellemző kiemelkedő fejlettségi nívó eltűnni
látszik, mivel a – korábban itt kimagasló szintű – mezőgazdaság sem képes már nagy tömegben
a legfejlettebbek között tartani a punjabi körzetek nagy részét. Hasonló térvesztés figyelhető
meg Gujarat korábban előkelő helyen tanyázó körzetei esetében is ugyanúgy, mint Mumbai
tágabb térségében.
Az elmúlt évek nyertese Dél-India, főleg Karnataka DNy-i területei, illetve Kerala,
valamint Tamil Nadu körzetei (3.ábra). Ezek a területi-fejlettségi változások India sajátos, főleg
a szolgáltatás-exporton alapuló gazdaságfejlődési modelljében gyökerező okokkal
magyarázhatóak. A saját ipari forradalmát „kihagyó” Indiában (WILHELM Z. 2010) a kis
tőkeigényű, viszont jól képzett munkaerőt alkalmazó vállalkozások olyan környezetben
válhatnak sikeressé, melyet jobbára D-en, a relatíve kiemelkedő humán adottságokkal
rendelkező térségekben találnak meg, pl. az indiai Szilícium-völgyben, Bengaluru (Bangalore)
térségében. Vagyis az indiai gazdaság, a világ „hátsó irodájaként” jobbára a D-i tagállamokra
épít. A szabályt kivételként erősítő körzetek, pl. Sikkimben találhatóak, melyek a himalájai
turizmus felfutásának köszönhetik új keletű virágzásukat.
A Gangesz alföldjének 2001-ben egy tömbben elhelyezkedődepressziós térsége (2.
ábra) 2011-re már kevésbé intakt, Kelet-UttarPradesh vidékén sikerült a különleges fejlesztési
programokkal éket verni e blokk középső területeinek közepén, vagyis ezek a körzetek
kikerültek a 100 legfejletlenebb köréből. Ugyanakkor ezek helyére Jharkhand és Odisha
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(Orissa) államokból iratkoztak fel körzetek, vagyis a depressziós térség DK-i irányba
terjeszkedett a kitermelőipar és a nehézipar klasszikus indiai területei felé (3. ábra).

3. ábra: India száz legfejlettebb (1) és a száz legfejletlenebb (3) körzete a SENTIENT Index
alapján, 2011-ben (szerk. WILHELM Z. 2013)
A fentiekben leírtakat még szemléletesebbé tehetjük, ha a körzetek relatív helyezésében
bekövetkezett változásokat ábrázoljuk, mellyelmég inkább kirajzolódnak a tíz év alatt lezajlott
területi-fejlettségi változások. A D-i körzetek előrelépésén, illetve a Dekkán ÉK-i részére
áthelyeződő legfejletlenebb góc megjelenésén túl meglepő, hogy a földrajzi helyzete miatt India
„szíveként” aposztrofáltMadhyaPradesh állam körzetei jelentős visszaesést mutatnak (4. ábra).
Úgy is fogalmazhatunk, hogy a gazdasági növekedésben erősödő, izmosodó testen még nem
látszik, de a páciensnek komoly szívproblémái mutatkoznak. Az ország belső, viszonylag ritkán
lakott, ennélfogva korlátozott politikai érdekérvényesítő képességgel rendelkező (fejlesztési
programok elmaradása), humán adottságaiban átlagos, vagy az alatt teljesítő, természeti
erőforrásokkal gyengén ellátott térsége egyre inkább belső perifériává válik.
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4. ábra: A relatív fejlettségi helyezésükön legtöbbet javító és legtöbbet rontó körzetek
Indiában (2001-2011) (szerk. WILHELM Z. – NEMES V. 2014)
Izgalmas kérdés lehet, hogy a területi-fejlettségi átrendeződés mellett egyébként nőtteke a „regionális” fejlettségi különbségek. Ez esetben a nagyobb területű tagállamokat, szövetségi
területeket vizsgáljuk meg, tekintjük régióknak. Szórásvizsgálattal – a körzetek számának
emelkedéséből származó hatások kiküszöbölésével – elemezzük az egyes szubnacionális
egységeken, illetve az Indián belüli relatív fejlettségi helyezésekben bekövetkezett változásokat
(1. táblázat). Eszerint mindenütt nőttek a területi különbségek. A legnagyobb mértékben
azokban a tagállamokban (sötétszürkével kiemelve), amelyekben közigazgatási átszervezések
történtek, ezáltal egy körzetből a fejlettebb városi, illetve a fejletlenebb rurális tértípus két
különböző körzetként működik tovább (pl. ArunachalPradesh). Kiemelkedően nőhettek a
területi különbségek ott is, ahol megavárosi agglomerációhoz kötődően nagyberuházások
zajlottak (pl. a Delhivel szomszédos haryanai területeken), azonban a tagállam távolabbi
területein ilyenek nem történtek.
Legkevésbé azokban a szubnacionális egységekben nőttek a területi különbségek
(világosszürke), amelyek kiemelkedően jó humán mutatókkal rendelkeztek már az előző cenzus
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alkalmával is, további sajátosságuk, hogy vagy teljesen urbánusak (Delhi), vagy már 2001-ben
is minden körzetük a legfejlettebb 200 között volt.
1. táblázat: Az indiai – nagyobb területű – szubnacionális szint körzeteinek fejlettségében
meglévő szórás 2001-ben és 2011-ben (szerk. WILHELM Z. – NEMES V. 2014)
Közigazgatási egység

Szórás
2001

2011

Változás

AndhraPradesh

21,44

40,36

3,62 → 6,31 = 1,74

ArunachalPradesh

24,4

71,53

4,11 → 11,18 = 2,72

Assam

27,0

67,99

4,55 → 10,62 = 2,33

Bihar

19,38

38,89

3,27 → 6,08 = 1,86

Chattisgarh

22,74

51,12

3,83 → 7,99 = 2,09

Delhi

9,76

14,5

1,65 → 2,27 = 1,38

Gujarat

31,72

68,96

5,35 → 10,78 = 2,01

Haryana

18,84

53,61

3,18 → 8,38 = 2,64

HimachalPradesh

19,57

28,38

3,30 → 4,43 = 1,34

Jammu&Kashmir

34,15

70,18

5,76 → 10,97 = 1,90

Jharkhand

31,54

73,83

5,32 → 11,54 = 2,17

Karnataka

29,42

59,24

4,96 → 9,26 = 1,87

Kerala

12,34

22,69

2,08 → 3,55 = 1,71

MadhyaPradesh

25,6

51,75

4,32 → 8,09 = 1,87

Maharashtra

25,7

56,81

4,33 → 8,88 = 2,05

Manipur

16,7

53,22

2,82 → 8,32 = 2,95

Meghalaya

31,87

69,42

5,37 → 10,85 = 2,02

Mizoram

37,75

89,69

6,37 → 14,01 = 2,20

Nagaland

27,44

71,15

4,63 → 11,12 = 2,40

Orissa (Odisha)

22,27

55,44

3,76 → 8,66 = 2,30

Punjab

15,33

33,7

2,59 → 5,27 = 2,03

Rajasthan

28,22

55,03

4,76 → 8,60 = 1,81
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Sikkim

28,87

43,09

4,87 → 7,27 = 1,49

Tamil Nadu

25,4

50,43

4,28 → 7,88 = 1,84

Tripura

12,65

43,85

2,13 → 6,85 = 3,22

UttarPradesh

28,51

57,95

4,81 → 9,05 = 1,88

Uttaranchal (Uttarakhand)

23,5

38,65

3,96 → 6,04 = 1,53

West Bengal

41,63

83,72

7,02 → 13,08 = 1,86

Összes körzet

44,81

95,18

7,56 → 14,87 = 1,97

ÖSSZEFOGLALÁS
Jelen keretek között igyekeztünk bemutatni néhány, általunk fontosnak vélt területi
változást, amelyek az irigyelt indiai gazdasági növekedés legutóbbi évtizedében történtek.
Ehhez a korábban kialakított SENTIENT Indexet használtuk fel. Sikerült kimutatnunk, hogy
Indiában a két legutóbbi cenzus között komoly területi-fejlettségi átrendeződés zajlott, melynek
leginkább a D-i tagállamok körzetei voltak a haszonélvezői. Ezáltal az indiai Észak-Dél
dichotómia tovább erősödött, és a „fejlett” világgal éppen ellentétes megjelenésű. Ezzel
párhuzamosan a periféria „fellazult” kevésbé alkot homogén, intakt tömböt. Ugyanakkor India
„szívében”, középső területén (MadhyaPradesh = középső vidék), egy erősen leszakadó, belső
periféria jelenik meg. Mindemellett a gazdasági bővüléssel paralel, a területi különbségek az
ország minden szubnacionális egységében nőttek.
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XIV. GEOGRÁFUS DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS
KONFERENCIÁJA

Árvai Mátyás200
KÁRPÁTI TŐZEGLÁP SZUBFOSSZILIS TŰLEVELŰ FAMARADVÁNYAINAK
RADIOKARBON ÉS DENDROKRONOLÓGIAI VIZSGÁLATA201

BEVEZETÉS
A dendrokronológiai vizsgálatok a Föld számos magashegységének, klíma- és
vegetációtörténetének megismerésében megkerülhetetlen tényezővé váltak az elmúlt
évtizedekben. Európa legtöbb országában rendelkezésre állnak faévgyűrű kronológiák,
amelyek a mintaszámok növelésével, illetve új lelőhelyek (pl. tavak, tőzeglápok) felkutatásával
több területen a holocén időszak kezdetéig nyúlnak vissza. Ezzel szemben Közép- és KeletEurópában fekvő területeken számos fehér folt található a dendrokronológiai kutatások
szempontjából.
A Kárpátok területe egy kevésbé kutatott régiónak számít ilyen jellegű vizsgálatok
tekintetében. Szinte hiányoznak a tavakból, tőzeglápokból előkerült – úgynevezett szubfosszilis
– famaradványok dendrokronológiai vizsgálatai. Az első szubfosszilis fatörzsek 2009-ben a
Szemenik-hegység magasabb régiójában folytatott építkezésen kerültek elő (IONELPOPA
SZÓBELI KÖZLÉSE). A Máramarosi-havasok romániai területén azonban 2010-ben felfedeztek
egy második lelőhelyet is. Az innen előkerült famaradványok vizsgálata adta kutatásom
alapjait.
A kutatás célja a Kárpátok régiójában – ez eddig - hiányzó szubfosszilis famaradványok
dendrokronológiai vizsgálata. Jelen vizsgálat kisebb területre, a famaradványok lelőhelyének –
a Máramaros hegyvidékének – környezettörténeti eseményeinek a feltárására szorítkozik.
Faévgyűrű vizsgálatokkal rekonstruálhatóak a földtörténeti közelmúlt időjárási eseményei,
vegetáció történeti kérdések tisztázódhatnak, valamint az emberi jelenlét és az antropogén
beavatkozás mértéke is nyomon követhető (SCHWEINGRUBER 1996).
A lápba dőlt fák konzerválódtak és így megfelelő információhordozónak bizonyultak az
– emberi léptékkel mért – távolabbi múlt környezettörténeti eseményeinek a megőrzésére. A
famaradványok elemzései ugyancsak alkalmasak lesznek a terület környezeti jellemzőinek a
rekonstruálására, valamint az emberi beavatkozás kezdetének és felerősödésének a datálására.
Kutatásommal egy messzebbre mutató – kárpáti területekről hiányzó – környezettörténeti
kutatásnak igyekeztem megfelelő alapot biztosítani.
A SZUBFOSSZILIS LELŐHELYEK JELENTŐSÉGE
Európának számos területén terjesztették ki az abszolút kronológiákat szubfosszilis
famaradványok felkutatásával és vizsgálatával (ESPER ET AL. 2012, FRIEDRICH ET AL. 2004,
200Árvai
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KOLÁR ET AL. 2012, NICOLUSSI ET AL. 2005, 2009, WILSON ÉS BATES 2012, WILSON ET AL.
2012). Szubfosszilis famaradványok felkutatására egyszerűbb és műszerigényes bonyolultabb
vizsgálatok is rendelkezésre állnak. Egyszerűbb módszer a sekélyebb tavakban a fatörzsek
szabad szemmel való felfedezése, vagy a tőzeglápok fémrúddal való átvizsgálása, ezek az
úgynevezett tradicionális Skandináv módszerek. A minták elemzésével szerencsés esetben
folytonos kronológiákat lehet létrehozni (ESPER ET AL. 2012, FRIEDRICH ET AL. 2004, NICOLUSSI
ET AL. 2009). Azonban sok kronológia esetén a mintaszám nem megfelelő mennyisége miatt
hézagok keletkeznek az adatsorban. Így a jelenből kiinduló folytonos adatbázis mellett a
régebbi koroknál megszakad a folytonosság és lebegőkronológiák keletkeznek (KOLÁR ET AL.
2012, WILSON ET AL. 2012). Kiemelendő, hogy az európai ilyen jellegű kutatások esetében sok
évtizedes munkáról van szó és így a hosszú ideje folyó munka eredménye a több ezer évre
visszamenő kronológiák.
Európa magashegységei közül a Keleti-Alpok területén folytatott hosszú ideje tartó a
fentiekben leírt vizsgálatokat emelném ki. Több évtizedes kutatói munkával 1432
dbszubfosszilis famaradvány került felkutatásra, amelyek vizsgálatával és elemzésével több,
mint 9000 évet tudtak visszamenni az időben (NICOLUSSIET AL. 2009). Ennek jelentése, hogy a
jelenből, nagy mennyiségű minta elemzésével, szinkronizálások által folytonos kronológia
készült a Keleti-Alpok területére.
A szubfosszilis famaradványok vizsgálatának jelentőségét erősíti az a tény is, hogy a
legtöbb európai magashegységben a hegyvidéki állattartás és legeltetés elterjedésével kiirtották
az erdőket így az egykori erdőségek szinte csak a tavakban és lápokban felfedezhető
maradványokból ismerhető meg. Így rekonstruálhatóak egyrészt az antropogén behatások
változásai, valamint az emberi behatások előtti környezeti tényezők megváltozásának – pl.
éghajlat – hatására bekövetkező erdőhatár változások. Természetesen nem csak a vegetációban
bekövetkezett változások rekonstruálhatóak, hanem a területre jellemző klíma megváltozásai,
kisebb fluktuációi is nyomon követhetővé válnak.
A KUTATÁSI TERÜLET VALAMINT A TŐZEGLÁP FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE
A mintaterület a kárpáti koszorú szakaszolásának egyik kivételes pontjánál, az
Északkeleti- és a Keleti-Kárpátok határán fekszik. A nagyobbrészt Ukrajna területén fekvő
Máramarosi-havasok az Északkeleti-Kárpátokhoz tartozó vonulat (HAJDÚ-MOHAROS 2010).
A minták pontos származási régiója a Máramarosi-havasok romániai része, a Visóihavasok (vagy Visó-menti hegycsoport) legmagasabb, Vár-kő (vf. Farcau, 1956 m) nevezetű
csúcsának környezetében helyezkedik el (1. ábra), mintegy 2 kilométerre dél-délnyugati
irányba a főcsúcstól.
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1. ábra: A Visói-havasok északi részének térképe és az egykori tőzegláp elhelyezkedése
(piros kör)
Az utolsó glaciális maximum (LGM – LastGlacial Maximum) után a kora-holocén idején
a jég visszahúzódásával, a lankás oldalak rossz lefolyású részein alakultak ki az első
tőzeglápok. A montán jellegű, magashegyi környezetben előforduló fellápnak vagy oligotróf
lápnak nevezett láptípus főleg szilikátos alapkőzetű területek lefolyástalan völgyeiben alakul
ki, melyet jellemzően mészszegény víz táplál és számos glaciális növény reliktumokat rejt
(BORHIDI 2003). Tőzeglápokból vett – pollenanalízisekre irányuló – furatminták elemzéseivel
megállapítható, hogy a régióban vizsgált legidősebb tőzegláp legalsó rétegei nagyjából 8000
cal. BP datálhatóak (FARCAŞ ET AL. 2013), ami kevéssel követi a késő-glaciális kárpáti
jégvisszahúzódás időszakát (RUSZKICZAY-RÜDIGER ET AL 2014). Ezen lápok kiváló konzerváló
helyeket szolgáltattak a bedőlt fák számára.
A minták lelőhelyét jelentő egykori tőzeglápot egy hátravágódó vízmosás csapolta le (1.
kép), amelynek eredményeképpen a víztartalmától megfosztott láp beroskadt és a felszín
közelébe kerültek a famaradványok (2.kép).
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1. kép: A mintákat rejtő vízmosás által lecsapolt tőzegláp. (fotó: NAGY B. 2011)
2.

3. kép: A tőzeglápba dőlt fák kiásása.(fotó: ÁRVAI M. 2014)
A FAMINTÁK VIZSGÁLATA (ELŐKÉSZÍTÉS, SEJTRÁCS ELEMZÉS, ÉVGYŰRŰSZÉLESSÉGMÉRÉS, SZINKRONIZÁLÁS, RADIOKARBON KORMEGHATÁROZÁS)
Az egykori tőzeglápból 2010-ben három majd 2014-ig – terepgyakorlatok keretein belül
– összesen 56 darab minta került elő. A 2014-es terepi gyűjtésből származó 16 minta elemzése
még nem valósult meg maradéktalanul így a későbbiekben az elmúlt évek 40 mintájának
elemzését fogom bemutatni.
A minták nagy része lucfenyő (Piceaabies) – mint a kárpáti tűlevelű övezet fő erdőalkotó
fafaja – azonban a famaradványok pontos fafaj szintű meghatározása után egy kisebbik –
jegenyefenyő (Abies alba) alkotta – csoportot is lehetett azonosítani.
A holtfákból fűrészelt 8-10 cm vastag korongokat szalagcsiszolóval és fokozatosan
finomodó csiszolópapírral munkáltam meg (80-astól 400-es finomságig).
Az általam használt legfinomabb csiszolópapírral történő felületi előkészítés után a
minták alkalmassá váltak sejtrács elemzésre. A faanatómiai megfigyeléseket binokuláris
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mikroszkóp segítségével végeztem el. Az elemzés során elkülönítettem a holtfában létrejött
anomáliákat valamint az egyes fák környezetének változásai által – még az élő sejtekben –
lejátszódó folyamatok okozta szerkezeti zavarokat (2. ábra). Holtfában létrejövő deformáció
alakulhat ki például nyomás hatására, míg élőfa sejtjeiben létrejövő rácszavar keletkezhet
extrém hideg időjárási esemény hatására (fagyévgyűrű).Természetesen sokkal fontosabbak a fa
életében bekövetkezett időjárási események és környezeti hatások okozta anatómiai jegyek
azonosítása (KERN ÉS POPA 2007, 2008). Érdekes kérdés lehet a holocén extrém időjárási
eseményekre utaló szélvihar, fagy vagy jégeső nyomai, illetve traumái a faévgyűrűk
sejtszerkezetében.

2. ábra: MAR007-es mintán az évgyűrűk deformálása figyelhető meg valamint két fagyévgyűrű
is azonosítható a 3. és az 5. évgyűrűben. Az utólagos deformációk keletkezhetnek a részben
kioldódott cellulóz miatt és a száradás során a sejtek összeroskadhatnak az ezzel egy időben
rátelepült üledék nyomására.
A minták évgyűrű szélességét 0,01 mm pontossággal Lintab mérőasztalon mértem, és
TSAPWin 4.68 szoftver (RINNTECH 2005) környezetben dolgoztam fel. Az évgyűrűszélességmérésnél figyelembe kellett venni a mérési sugarakat (3. ábra), amelyek általában a minták
legnagyobb sugárhosszú részei. A legtöbb mintában két sugár mentén mértem le az
évgyűrűszélességeket. Ezek után a szoftver segítségével átlagoltam a szélességeket.
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3. ábra: A két mérési sugár a MAR010-es mintán
A keresztdatálásokat szintén TSAPWin 4.68 szoftverrel végeztem el. A program az
évgyűrűszélességekből származtatott görbéket hasonlítja össze és számos statisztikai
mérőszámmal is jelzi a köztük lévő esetleges hasonlóságot.A minták átlagos
évgyűrűszélességeit viszonyítottam egymáshoz a program segítségével. A számos statisztikai
mérőszám közül csak az öt legfontosabbnak ítélt eredményét vettem figyelembe. Első az
átlapolásra került évgyűrűk száma (OVL – overlapping), amelynél nemcsak az évgyűrű
darabszám a fontos tényező, hanem a pozíció is, hogy melyik a kezdő és az utolsó évgyűrű,
ahol egyeznek a minták. Következő az együttfutási százalék (Gleichlaufigkeit – GLK%) amely
azt mutatja meg, hogy egy vizsgált átfedési helyzetben a keskeny-széles / széles-keskeny
váltások hány százalékban egyeznek (ECKSTEIN ÉS BAUCH 1969). A harmadik figyelembe vett
mérőszám a korrelációs együttható (%CC). Továbbá a Student-féle T érték (TV), de itt meg kell
említeni, hogy a hasonló öregedési trend jelentősen torzíthatja ezt a statisztikát, ezért ötödikként
a BAILLIE ÉS PILCHER (1973) által módosított T értéket (TVBP) is figyelembe vettem, amely
mérőszám az évgyűrűszélesség változások hasonlóságát az öregedési trend kiszűrése után
értékeli. Utolsó figyelembe vett statisztikai paraméter a Cross-dating Index (CDI). A TSAPWin
szoftver által generált index, mely több statisztikai paramétert egyesítve alkot meg egy index
értéket..A mérések és dendrokronológiai számítások a Budapest Tree-RingLaboratory (ELTE,
Őslénytani Tsz) berendezésein történtek (KÁZMÉR ÉSGRYNAEUS, 2003) mindenben igazodva a
nemzetközileg alkalmazott módszertani követelményekhez (POPA 2004, SPEER 2010, KERN
2014).
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A 2010-es mintavételezésből származó három famaradványból kettő (MAR001-003),
majd a későbbi terepi kutatómunkák során előkerült további 37 faminta közül még négy lett
kiválasztva (MAR006-010-014-025)14C – es kormeghatározásra. Az elemzések az MTA
Atomki, Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium AMS laborjában történtek

4. ábra: Hat darab famaradvány (MAR001003-006-010-014-025) radiokarbon korának kalibrálása 95%-os valószínűségi tartomány
mellett
(MOLNÁR ET AL. 2012, 2013 A,B). A mintákataz OxCal 4.2 (BRONK – RAMSEY 2009)
programsegítségével az IntCal 13 (REIMER ETAL. 2013)adatbázisonkalibráltam naptári évekre
(4. ábra).
A kalibrálások után egyértelművé vált, hogy nem szinkronizálható össze az összes minta
egy lebegőkronológiává, mivel túl nagy az időbeli távolság az egyes minták kidőlési ideje
között. A legidősebb minta radiokarbon kora 1717 +/- 19 BP (5. ábra), míg a legfiatalabb
famaradványáé 1039 +/- 16 BP (6. ábra). A minták becsült naptári kora nagyban függ a
kalibráló görbe futásától, egyes ellaposodó részeknél viszonylag nagy szórásban kapható meg
a kívánt kalibrált kor. Azonban csak ezen (4. ábra)minták kora ismeretes, így a radiokarbon
kormeghatározáson átesett famaradványok szolgáltak referenciamintául, amikhez lehetett
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szinkronizálni a többi famintát. Az elkészült minta együttesek majdnem mindegyikébe került
14
C kormeghatározással megtámogatott referenciaminta. Mivel a legfiatalabb minta is
nagyjából 600 évvel idősebb, mint a környékből elérhető, egyelőre csupán 17. századig
visszanyúló mesterkronológiák (POPA ÉS KERN 2007, TIMIS ÉS POPA 2010) így az adatsorok
összekötése nem lehetséges.

5. ábra: A MAR025-ös – legidősebb – mintának a 14C kora és kalibrált becsült kora

6. ábra: A MAR003-as – legfiatalabb – mintának 14C kora és kalibrált becsült kora
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Úgynevezett lebegőkronológiák készültek az eddig előkerült tűlevelűmintákból melyek
nem részei a mesterkronológiáknak, de rendelkeznek radiokarbon korral. Összesen nyolc darab
ilyen kronológia készült el melyek hosszát az 1. táblázat foglalja össze.
Kronológia
hossza
MAR007-012
47 év
MAR015-021-022-030-034-039
75 év
MAR008-011-016
96 év
MAR009-019-020
127 év
MAR003-004-023
139 év
MAR001-006-014
148 év
MAR002-010-025-040
154 év
MAR017-024
166 év
1. táblázat: A létrehozott lebegőkronológiákat felépítő mintakódok és az évgyűrűsorok hossza
években
Mintakód

ÖSSZEFOGLALÁS
A Kárpátok második szubfosszilis lelőhelyéről előkerült 56 tűlevelű famaradvány közül
ez idáig 40 minta dendrokronológiai elemzése valósult meg. A minták előkésztése után
tanulmányozhatóvá vált a sejtrács szerkezet.A sejtmátrix elemzéssel megállapítást nyert a
famaradványok fajszintű meghatározása, valamint számos extrémebb időjárási eseményre utaló
nyomok azonosítása (pl. fagyévgyűrű). Hat radiokarbon kormeghatározással datált mintához
faévgyűrű-szélességméréssel és keresztdatálással hozzáillesztethetővé vált további tizenegy
faminta.
A
további
huszonhét
minta
alkalmas
volt
négy
további
lebegőkronológiamegalkotására. A 14C kormeghatározással rendelkező lebegőkronológiák a
meglévő referenciakronológiával nem fűzhetőek egybe a több évszázados időbeli távolság
miatt, valamint ugyancsak több százévnyi időbeli eltérés mutatkozik a regionális abszolút
(mester) kronológiák végdátumáig.
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Buzsik Krisztina202 – Jónás-Berki Mónika203
VÁLTOZÓ PROFIL, VÁLTOZÓ ÉRTÉKEK? – A MAGYARORSZÁGI
REKREÁCIÓS TEREK

BEVEZETÉS
Tanulmányunk témája a magyarországi rekreációs terek vizsgálatán alapul. A rekreáció, mint
az életminőség egyik mutatója összetett jelenség és sokban befolyásolja a használt tereket.
Rekreációs terek létrejöhetnek települések belső és települések külső zónájában, illetve a
magtelepülést közelében található települési zónában. A rekreációs terek lehetne
funkcióváltóak vagy már kifejezetten rekreációs hasznosításra kiépülőek. A rekreációs terek
továbbfejlődésének is tanúi lehetünk, melyben egy gyakran látható irány annak turisztikai
hasznosítása. Tanulmányunkban a hazai rekreációs tereket kívánjuk megvizsgálni és
kategorizálni, továbbá jellemzőit egy-egy mintaterületen keresztül bemutatni.

ELMÉLETI HÁTTÉR
Tanulmányunk során a geográfia több részterületét is érintjük, így a település- illetve a
turizmusföldrajzot, melyek elengedhetetlen feltételei a témakör komplex vizsgálatához. A
magyarországi rekreációs terek vizsgálatánál úgy gondoltuk fontos, hogy – a fogalmi-elméleti
keretrendszer bemutatása mellett – lehatároljuk a meghatározható tértípusokat és az ezek
kialakulásához vezető folyamatokat.
Modern megközelítésben és nemzetközi gyakorlatban a rekreáció a szabadidő eltöltés
kultúráját jelenti (AubertA. 2008), de természetesen sokan sokféleképp értelmezik és bizonyos
időszakokban más-más jelentés-funkcionális tartalommal bír(t). Kovács T. (2007) szerint a
rekreáció a jó közérzet, a jó-lét, a minőségi élet megteremtését szolgálja, miközben a rekreálódó
felüdülését, felfrissülését és szórakozását is eredményezi. Gyökerei már korai időszakokra
nyúlnak vissza, azonban ebben az időben még nem kristályosodott ki teljesen, hogy mi is
tulajdonképpen a rekreáció és mi tartozik a szűken vagy tágabban vett fogalomkörébe.
Tényleges felfutása (és kutatásának kezdete) inkább az 1950-60-as évekre tehető, amikor a
megnövekedett szabadidő és vásárlóerő következtében az emberek elkezdtek alternatív
lehetőségek után nézni szabadidejük hasznos eltöltésének érdekében, mely a belföldi és
nemzetközi turizmus előretörését is eredményezte. Ebben az időszakban természeti értékek
(például hegy, hegy-víz találkozása) nagy népszerűségnek örvendtek, melyek túrázásra,
kirándulásra, outdoor sportokra csábították a lakosságot. Ekkor még nem feltétlenül
beszélhetünk szervezett turizmusról, inkább csak, mint kirándulás, pihenés jelenik meg egyéni
motivációként és nem minden esetben kapcsolódik hozzá tényleges vendégforgalom. Az utazás
és a turisztikai élmények egyre szélesebb rétegek számára váltak elérhetővé, megfizethetővé
(Lengyel M. 2005). Az 1973-as olajválság visszavetette ugyan a turizmus fejlődését, de
felértékelte a környező, lakóhelyhez közeli területeket, melyek addig elkerülték a városi
lakosság figyelmét. Így a figyelem ráirányult a társadalmi környeztet körülvevő természeti
értékekre.
Az előbbi folyamattal párhuzamosan megindult a nagyvárosi terek környékéről egy
markáns kivándorlás ezekbe a korábban egyértelműen rurálisnak tekinthető terekbe, melynek
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természetes hozadéka volt a településkép átalakulása. Ez az az időszak melyben a jövedelmi
viszonyok között széles rétegnek teremtődött lehetőség második otthon, ’víkendház’
vásárlására (Csordás L. 2010). Az ilyen városkörnyéki rekreációs terek többnyire nagyvárosok
körül alakultak ki számottevően. Kiemelt figyelmet érdemelnek azok a területek, ahol
dominánsan jelent meg a munkásosztály, hiszen abban az időben ők rendelkeztek az egyik
legmagasabb vásárlóerővel. Másrészről a szocializmusban támogatták a dolgozok pihenését,
mai szóval rekreálódását.
Ha magát a települést vesszük vizsgálat alá látható, hogy vannak olyan települések,
melyek ezen az idegenforgalmi vonalon „megkapaszkodtak” és szépen látható utat jártak be,
melynek eredménye, hogy mára önálló desztinációvá váltak. A rekreációs szolgáltatások a
turizmus számára is vonzerőként jelennek meg. Amennyiben ehhez megfelelő mennyiségű és
minőségű kapcsolódó infrastruktúra épül ki, abban az esetben ezek a terek megjelennek a
turisztikai desztinációk piacán.

REKREÁCIÓS TEREK CSOPORTOSÍTÁSA
A rekreációs térhez önálló tértípus köthető a településföldrajzban. Az, hogy egy település
milyen rekreációs térrel rendelkezik, nagyban függ annak természeti és társadalmi-gazdasági
adottságaitól.
A városok körül jelentkező szuburbanizációs hatások is nagyban hozzájárultak ehhez a
folyamathoz, hiszen a kiáramló (szabadidővel és diszkrecionális jövedelemmel rendelkező)
embertömeg nem csak kikapcsolódni, felüdülni, hanem sok esetben letelepedni is szeretett
volna, melynek eredményeegyfajta minőségi váltástjelentett az adottrurális terek javára.
A rekreációs terek lehatárolása változik azáltal is, hiszen a lakosság vagy turisták szokásai
is változóban vannak, a fogyasztási szokások módosulnak. Az igények változásának nem
minden tér tud eleget tenni, így vannak hanyatló és megújuló terek.
Ha ezeket a tereket csoportosítani vagy kategorizálni szeretnénk területi elhelyezkedés
alapján, akkor alapvetően két csoportot érdemes elkülöníteni területi-települési alapon, úgymint
települési és település környéki rekreációs zónákat, melyeket a nemzetközi szakirodalom is
használ(Kraftné Somogyi G. 1993; Williams, A.M. - Shaw, G. 2009).
Településkörnyéki rekreációs tér
A településkörnyéki rekreációs tértípus a település közigazgatási határán kívül
helyezkedik el, de aktívan kapcsolódik a városhoz és annak lakosságához, rekreációjához. Itt
főleg nagy kiterjedésű területek számottevők, melyek lehetnek természetvédelmi területek,
nemzeti parkok részei. Megtalálhatók az épített örökségek is (barnamezős beruházásként is
akár), melyek önálló attrakcióként is megjelenhetnek a desztináció turisztikai kínálatában.
Gyakori, hogy kiegészítő szolgáltatás is kapcsolódik a területhez, mely extra funkcióként is
jelentkezik és akár több réteget is mozgósíthat. Ilyen lehet például, ha egy természetvédelmi
területen szakemberrel járható végig a túraútvonal, vagy madárles felkeresése ornitológussal.
Ezek a programok szélesítik a kínálatot és a diverzifikáltabb keresletet is elérhetik.
A másik ilyen színtér az ún. mezőgazdasági termelőegységek, zártkertek. A
szuburbanizáció előretörésével az ilyen rurális terek vonzották a városi lakosságot, felüdülést
nyújtottak a nyüzsgő és rohanó élet után. Népszerűvé váltak a hobbikertek, melyeket szívesen
műveltek.
A településkörnyéki rekreációs folyamat egyik legszebb példája a Dunakanyar. Rendkívül
összetett folyamat eredményeként alakul ki, melyek közül ebben a tanulmányban főként a
rekreációs-szuburbanizációs elemeket emelnénk ki.
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Hazánkban az első valódi szuburbanizációs tér a Dunakanyar körül alakult ki. A folyamat
elindítója az a népességtöbblet, ami Budapest fővárosi jellegénél fogva már korán megjelenik.
A jólétben élő emberek kezdenek kitelepülni a főváros vonzáskörzetébe és telkeket vásárolni
az 1970-es években. Ezeket a második otthonokat, szabadidőlakásokat egyrészt hétvégente
vagy szünidőben használták előszeretettel, vagy később (ez is egy tipikus példa) kitelepültek a
zajos városi nyüzsgésből (Csordás L. 2007).
A kezdetben tényleg csak szabadidős tevékenységek kielégítésére szolgáló egy-két település
egyre népszerűbb lett (a Bős-Nagymarosi vízlépcső gondolatával egy teljesen újfajta
tájhasznosítás gondolata is felmerült), melyek eredményeképpen tudatos településrendezési
tervekre volt szükség. Ezek sok esetben nem valósultak meg, hiszen a piaci igények sokszor
keresztülhúzták a számításokat és az anyagi érdekek kerültek előtérbe. Erre „szép” példa
Nagymaros esete. A rendkívül erős üdülőépítési láznak köszönhetően a településen olyan
területeket kellett kiparcellázni, melyek nem voltak megfelelően közművesítve, vagy konkrétan
a hegyoldalba nyúltak. Ezeken a területek elvileg nem is lett volna szabad építési engedélyt
lakóingatlanra kiadni, így az emberek ezt megkerülve sufnira vagy fatárolóra kértek építési
engedélyt (melyeket aztán később meg is kaptak). Ezeket az építményeket hosszú keskeny
telekméreten húzták fel, majd később bővítgették és korszerűsítették (1. ábra). Az efféle
ingatlanoknak számos példáját láthatjuk ma is a településen, azonban sokról már nem
megállapítható, hogy milyen céllal hozták létre, hiszen annyira átalakulnak és sokszor már
lakóingatlanként is funkcionálnak.

30. ábra Keskeny, hosszú telekméret tipikus példája Nagymaroson
Forrás: saját kép (2013)
Az üdülők, nyaralók változatossága jellemzi a területet, melyet a rendelkezésre álló tőke és az
eltérő igények jellemezték (Kraftné Somogyi G. 1993). Ezen ingatlanokra jellemző, hogy
sokszor nem felelnek meg a lakóingatlan fogalmának, mert egyszerű, komfort nélküli üdülőket
terveztek. Természetesen a két part eltérő mértékben fejlődött, elmondható, hogy a Duna jobb
partján lévő települések alapjában véve jobban fejlettebbek, a gazdagabb réteg vásárolt ezen az
oldalon ingatlant, telket.
A folyamat másik eredménye, hogy a korábban csak lakó és üdülő övezetből vegyes kialakítású
övezet lesz, mely magán viseli a mindkét tértípus sajátos jegyeit. Sokszor a településkép így
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kicsit átláthatatlan lesz, mert a kisvárosias/falusias beépítés mellett megjelennek a felújított
nagy „paloták” melyek nem illenek a korábban egységes településképbe. A kis területen épített
házak pedig szintén méretproblémával küzdenek (2. ábra). Az épen megmaradt eredeti beépítés
nyomait a belvárosokban fedezhetjük fel, melyeket már sokszor települési rekreációs terek is
tarkítanak.

31. ábra Részleges felújításon átesett ingatlan, vélhetően lakófunkcióval Nagymaroson
Forrás: saját kép (2013)
A statisztikákban ezek az említett üdülők nem mindig jelennek meg lakóingatlanként,
hiszen az üdülőtulajdonosok nem jelentkeznek be állandó lakosként, így az általuk generált
szabadidős célú utazások mérése bonyolult és nem pontos. Azonban az valószínűsíthető, hogy
állandó lakhelyként megtartják budapesti vagy városi címüket, de ténylegesen itt élnek
életvitelszerűen.
A legújabb trendek problémákat vetítenek előre a területen, hiszen a válság hatására
ezeket az ingatlanokat „szegényebb” rétegek vásárolják fel és élnek benne életvitelszerűen,
sokszor a települések olyan részén, ami nem is lenne alkalmas lakóhelynek (például:
árvízvédelmi töltés nem mentesített oldala). A másik probléma, hogy a KSH adatai szerint a
Dunakanyar területére mára már nem a bevándorlás, hanem inkább a kivándorlás a jellemző.
Ezt az adatot természetesen nem lehet teljesen a lakóingatlanok árának csökkenésének rovására
írni, azonban tény, hogy a migrációs adatok nem kecsegtetnek pozitív reményekkel.
Természetesen azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az ország többi részéhez képest
még így is rendkívül kedvező a helyzet. Szorosan kapcsolódik a folyamathoz, hogy aki
korábban vállalkozói vagy befektetési céllal érkezett a terültre az is „bukott” ezen, hiszen az
árak egyre inkább elértéktelenednek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nagyon olcsón
lehet manapság házat vagy lakást vásárolni a Dunakanyar területén, de közel sem annyiért, mint
korábban (hvg.hu).
Ezeket a problémákat látva és vizsgálva azonban még mindig kitűnik, hogy a hazai
településkörnyéki rekreációs zónák közül a Dunakanyar még mindig előkelő helyen szerepel,
és ugyan pontszerűen, de kulturális értékei így is számos turistát vonzanak.
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Települési rekreáció
A rekreációs terek másik típusa a városi rekreációs zóna, mely kicsit összetettebb térként
jelenik meg és altípusokra is oszthatjuk. Kialakulásuk ahhoz köthető, hogy a városi lakosság
megnövekedett szabadidő igénye a városon belül is kényelmesen kiszolgálhatóvá váljon. Ehhez
nagyban hozzájárult a 20. század végén felerősödő egészséges életmód és rekreáció iránti igény
egyértelmű fokozódása is. Az egészséges életmódra való törekvés hívta életre a különböző
fitness-wellness elemeket is, melyek sokszor együtt jelennek meg, külön rekreációs
létesítményben. Így megállapítható, hogy ezek a terek sokszor már tudatos fejlesztések során
jöttek létre.Rekreáció nem csak üdülőépítésben nyilvánulhat meg, hanem minden olyan
létesítmény ilyen kategóriába tartozik, amely kielégíti a rekreáció fogalmát.
A települési rekreációs terek típusán belül további altípusok különbözethetők meg. Így a
városközponti rekreációs terek, melyek a történelmi belvárosban/ településmagban
helyezkednek el. Könnyen megközelíthetők és a helyi lakosság igényeit is előnyben részesítik,
nem feltétlenül fontos turistacélpontok. Erre a típusra lehet példa lehet a debreceni Nagyerdő
is, melynek rekreációs szerepe inkább a város lakossága számára domináns, de persze mára
turistalátványossággá is vált, nem érdemes úgy Debrecenbe látogatni, hogy kihagyjuk utunk
során. A Nagyerdő Debrecen oktatási és rekreációs szerepkört tölt be tehát, így szereplőit akár
az egyetemisták köréből is vonzhatja. Hasonlóan városba tervezett rekreációs térként jelenik
meg a győri fürdő, ami a Mosoni-Duna és a Rába folyók találkozásánál épült félszigetre
terveztek és látja el azóta is funkcióját.
Előfordulhat olyan eset is, mikor a szabadidős tér a város egy bizonyos elkülönült
részterületére koncentrálódik, majd ha sikeres, egy egész szolgáltatói centrumot is kiépíthet.
Ilyen például a szegedi Napfényfürdő Aquapolis, mely nem csak fürdőszolgáltatásokat nyújt,
hanem szálláshelyszolgáltatással, étkezéssel egybekötve komplex csomagot nyújt az
ideérkezőknek. A trendeknek megfelelően ezek a tematikus térszínek igyekeznek minél több
szegmenst megszólítani. A másik hasonló példa Kecskeméten található, ahol egymás mellett
helyezkedik el a „Széktói rekreációs központ”, ami gyógy-,élmény- és sportcélú
létesítményeket is magában foglal. Széktó Kecskemét nyugati részén helyezkedik el, kertvárosi
jellegű településrész (hasonlóan Új-Szegedhez). A körzet szabadidős funkciói korábbra
tekintenek vissza, az itt található természetes tó partján már 1926-ban nyári fürdőt létesítettek.
Az 1948-49-ben lecsapolt tó helyén épült meg a városi strandfürdő, mely 1977-ben
termálmedencékkel bővült. Az 1970-es évek óta indult meg intenzívebben a városrész
fejlődése, azóta egyik célpontja a belvárosból kitelepülőknek. Térben összekapcsolódik az
aktív-szabadidő eltöltés, a rekreáció és a sportolás. Kecskemét legfontosabb sportlétesítményei
is itt épültek fel, a Széktói stadion, a Városi Sportcsarnok, illetve az új versenyuszoda. A terület
északi részén 1976-ban indult meg a Szabadidőközpont kialakítása, illetve 1986-ban arborétum
nyílt meg (www.datekla.eu).
A fentiekben vizsgált terek még a város részét képzik, de önállóan el is különülnek, kvázi
városrészként funkcionálnak. Többnyire olyan területek, melyek páratlan természeti értékkel
jellemezhetők, aktív és passzív felfrissülést nyújtanak széles rétegeknek, mégis a lakóhelyhez
közel találhatók. Ezeken a területeken a lakosok kiszakadhatnak a megszokott városi
nyüzsgésből és természeti környezetben töltődhetnek fel.
Ha ezeket a tereket vizsgáljuk meg kell említeni, hogy vannak olyan létesítmények,
melyek funkcióváltáson vagy bővülésen estek keresztül és olyan funkciót kaptak, melyeket a
turizmusban hasznosítottak. Erre jó példa a már említett Orfű este, mely mára már önálló
desztinációként szerepel az ország turizmusában, köszönhető mindez a tudatos
imázsfejlesztésnek. Igen szép példa a pécsi Zsolnay-negyedben lévő pirogránit udvar is, melyet
korábban a Zsolnay gyár részeként tartottak számon. Az EKF fejlesztések keretében a területet
átalakították, mára oktatási-rekreációs központot alakítottak ki az egykori gyár területén.
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Amellett, hogy kulturális program, a helyi lakosok részére is kikapcsolódási teret nyújt (3.
ábra).

32. ábra A felújított Zsolnay-negyed rekreációs funcióval Forrás: saját kép (2013)
Speciális kínálat a települési rekreációk vonzatában a tematikus parkok megjelenése,
melyek mesterséges attrakciók, azonban egyre fontosabb szerepet töltenek be a települések
életében és egyre népszerűbbek a lakosság körében is. Elég csak arra gondolni, hogy a világ
top 10 turistalátványossága közül négy darab kapcsolódik tematikus parkhoz. Ezen látnivalók
általában nem a városon belül helyezkednek el, hanem inkább külön rekreációs zónát alakítanak
ki magunknak, a település egy kívül eső részén, mely lehet zöld vagy barnamezős beruházás is.
ÖSSZEGZÉS
Tanulmányunkban a rekreációs terek vizsgálatát, kategorizálást tűztük ki célul. A
rekreációs terek kialakulása Magyarországon az 1970-es években meginduló szuburbanizációs
folyamat eredménye. Az azóta eltelt 4 évtized alatt ezek a terek az aktuális társadalmi-gazdasági
folyamatok következtében eltérő életpályát jártak be. A rekreációs terek egyrészt folyamatosan
változnak a változó keresleti igényeknek megfelelően, másrészt funkcióváltások következtében
új terek jelenhetnek meg. Tipikusan ehhez a folyamathoz kapcsolódik a barna mezős terek
átalakítása/átalakulása, melyben jellemző fejlesztési irány a rekreáció illetve az idegenforgalmi
hasznosítás. A rekreáció és idegenforgalom önmagában is összekapcsolódó fogalompárt jelent.
A rekreációs terekre felfigyel a turizmus is, hiszen infrastruktúrája hasonlóan épül fel (kivételt
jelent a szálláshelyi struktúra), másrészt a lakóhelyhez közeli turisztikai
központokat/létesítményeket a turisták mellett a helyiek is rendszeresen kereshetik fel.
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A rekreációs terek vizsgálatában első lépés a terek tipizálása. A területi-települési
elhelyezkedés alapján különbséget tehetünk a települési és településkörnyéki terek között. A
települési terek a települések belső zónájában helyezkednek el, ennek megfelelően alapvetően
a helyiek számára nyújtanak egynapos vagy pár órás kikapcsolódási lehetőséget. A települések
külső zónájában vagy településkörnyéki rekreációs terek azonban a rövidebb mellett hosszabb
idejű szabadidő eltöltési lehetőségeket nyújtanak. Az üdülőépítések tipikus zónája, melyben a
turisztikai hasznosítással párhuzamosan megjelennek a szálláshelyek különböző típusai.
További vizsgálatot tartunk szükségesnek a hazai rekreációs terek körében az elmúlt évek
folyamataira vonatkozóan.
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SZURDOKVÖLGYFEJLŐDÉS MODELLEZÉSE SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓ
SEGÍTSÉGÉVEL
– SZIMULÁCIÓS MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA –

BEVEZETÉS
A szurdokvölgyek mély és meredek falú völgyszakaszok, amelyek igen látványos és
jellegzetes felszínformák. Kialakulásuk leggyakrabban átörökléssel történik (Hernád-áttörés,
Északnyugati-Kárpátok), de gyakori a barlangfelszakadással (Remete-szoros, Erdélyiközéphegység), a tektonikus törések mentén (Jád völgye, Erdélyi-középhegység) vagy a
szubglaciális erózióval (Nevidio-kanyon, Dinári-hegyvidék) keletkezett szurdokvölgy, illetve
ezek kombinációja is. Olyan térszíneken alakulhatnak ki, ahol a vízfolyás eróziónak ellenálló
kőzetsávokat keresztez, például mészkövet, dolomitot vagy homokkövet. A karsztos kőzetek
állékonysága miatt ilyen területeken ezek a formák sokáig megőrződhetnek, ezért a mérsékelt
éghajlati övezetben jellemző karsztos felszínformának tekinthetők. A szurdokvölgyek
képződésében sok tényező szerepet játszhat, fontos lehet például a kőzettani változatosság, a
klímaingadozás vagy akár különféle tektonikus mozgások is (Gábris és Lóczy 2013).
Napjainkban a számítógépes szimuláció fejlődése lehetőséget teremt arra, hogy a
felszínalakító folyamatok működését jobban megértsük, összefüggéseket keresve a sokféle
felszínformáló tényező hatásai közt. Éppen ezért ez egy rendkívül hasznos eszköz arra, hogy a
szurdokvölgyek kialakulását, melyek akár több összetett folyamat eredményei is lehetnek, egy
felszínfejlődési modell segítségével vizsgáljuk, s eltérő típusaik genetikáját alaposabban
megértsük.
Jelen munkámban nyilvánosan hozzáférhető felszínfejlődési modelleket tekintettem át és
hasonlítottam össze működési képességeik alapján annak céljából, hogy a későbbi
kutatásomhoz hasznos információkat és tapasztalatokat szerezzek. A modellek közül hármat
választottam ki, amelyeket részletesebben is elemeztem – SIBERIA, WILSIM, illetve a
SIGNUM modellek – majd összegeztem legfontosabb jellemzőiket.
A FELSZÍNFEJLŐDÉSI MODELLEZÉS RÖVID TÖRTÉNETE
A XX. század elején kezdődött el a különféle geomorfológiai megfigyelések modellszerű
értelmezése, kezdve a Davis-i ciklustannal. Ezek a modellek minőségi (kvalitatív) leírások
voltak, egészen a század közepéig, amikor elkezdődött a számszerű adatok gyűjtése és a
jelenségek leírása egyre inkább kvantitatív jellegű lett (Telbisz 2001). A mennyiségi adatokat
felhasználva lehetőség nyílt a felszínt alakító geomorfológiai folyamatok hosszú időtávú
elemzésére, vagyis geológiai léptékben lejátszódó események vizsgálatára. Egymás után
jelentek meg a különböző folyamatok vizsgálatára alkalmas tapasztalati és elméleti modellek.
A szakirodalom az 1980-as évektől kezdődően felszínfejlődési modell –
landscapeevolutionmodel (röviden LEM) – néven említi ezeket (Capolongo et al. 2011).
Az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején számos numerikus modell született,
amelyek segítségével a földfelszín fejlődését különböző terepi és időbeli léptékkel lehet
vizsgálni (Capolongo et al. 2011; Coulthard 2001; Telbisz 2003). A számítógépek számítási
kapacitásának növekedésével és elérhetőségével, az egyre bonyolultabb összefüggések
használata mellett, lehetőség nyílt a számítógépes szimuláció megjelenésére és elterjedésére is.
Az elmúlt tíz évben a modellalkotás új lendületet kapott, s a korábbiak továbbfejlesztése
mellett komplexebb, új modellek is létrejöttek. Ez többek között a számos kormeghatározási
módszer folyamatos fejlődésének köszönhető, amelyek segítségével egyre pontosabban
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datálhatóvá válik az egyes üledékek és felszínformák kora. Az új kutatási eredmények új
lehetőséget nyújtanak a modellek fejlesztésében, kalibrálásában, valamint hozzájárulnak
hosszabb geológiai időtávok vizsgálatához.
A modelleket működési elv alapján két csoportba lehet sorolni. A leggyakrabban használt
az úgynevezett sejtautomata-modell, amelyben az elméleti felszín cellákból (pixelekből) épül
fel. A felszín alakulását az egyes cellák tulajdonsága, illetve a szomszédos cellák közti
szabályok határozzák meg. Elméleti működése a 1/A. ábrán látható. A modellek másik típusa
nem szabályos rácshálóhoz hasonlít, hanem szabálytalan háromszögekből és az azokra
szerkesztett Voronoi-sokszögekből épül fel, röviden TIN-alapú (1. ábra/B).

1. ábra: A pixel-alapú (A) és a TIN-alapú (B) modellek sematikus működési elve
(Capolongo et al. 2011, valamint Tucker és Hancock 2010 alapján)
VIZSGÁLT MODELLEK
Az elmúlt több mint három évtizedben sok tucat olyan felszínfejlődési modell készült,
melyek ingyenesen hozzáférhetők az interneten, s egy részük különösebb programozási tudás
nélkül is használható. Ezek közt olyan modelleket kerestem, amelyekhez grafikus megjelenítő
felület is elérhető. Három modellt választottam ki, melyek mindegyike alkalmas eróziós
folyamatok, így például lejtőfejlődés és völgyképződés szimulálására, továbbá klímaváltozások
hatásának vizsgálatára, illetve tektonikus folyamatok bemutatására is.
A vizsgált modellek közül a rangidős a GarryWillgoose nevéhez fűződő SIBERIA,
amelyik az 1990-es évek legelején indult hódító útjára (Willgoose et al. 1991; Willgoose 2005).
Egyik első tagja volt a komplex felszínfejlődési modellek sorának és a mai napig széles körben
használt (2. ábra). Az 2. ábra „A” részén egy, a paraméterek megadására szolgáló ablak látható,
a „B” egy pillanatkép a parancssorról futtatás közben. A modell futtatása során lépésről-lépésre
megfigyelhető, ahogy a felszínt jellemző adatok változnak. A „C-D-E” ábrarészleteken a
futtatás utáni különböző eredmény állományok láthatók.
Annak ellenére, hogy a SIBERIA modellt közel 25 éve alkalmazzák, könnyedén felveszi
a versenyt fiatalabb társaival, ugyanis a legtöbb elérhető modellhez hasonlóan ezt is
folyamatosan fejlesztik (például 2005-től már csuszamlások és törmelékfolyások szimulálására
is alkalmas).
2003-ben készült el az első, széles rétegek által elérhető web-alapú felszínfejlődési
modell, a WILSIM (Web-basedInteractiveLandformSImulationModel). Ez a SIBERIA-val
ellentétben nem elsősorban kutatók számára készült, hanem oktatási célból, így a vizsgálható
paraméterek száma is kevesebb, de ugyanúgy alkalmas a legfontosabb felszínfejlődési
összefüggések ábrázolására (Luo et al. 2004). A modell futtatása során a felszín alakulása
lépésről-lépésre megfigyelhető szimulációként, vagy utólag, kimentett képek formájában (3.
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ábra/A,B,C). A futtatás után egyszerű elemzések érhetőek el, például a keresztszelvények vagy

a hordalékmennyiség változásának vizsgálatához (3. ábra/D).
2. ábra: Pillanatképek a SIBERIA modell használatáról az EAMS keretrendszerben
(A – paraméter ablak, B – a modellfutás egy részlete a parancssorban, C – elméleti kiindulási
felszín, D – a lepusztult felszín futtatás után, E – vízhálózat megjelenítése)
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3. ábra: A WILSIM modell futtatásának pillanatképei (A – kiindulási felszín,
B –eredményfelszín, C – a felszín változásának állapotai, D – diagramkimenetek)
A harmadik vizsgált modell, egyben a legfiatalabb is, az úgynevezett SIGNUM
(SimpleIntegratedGeomorphologicalNUmericalModel), amelyet egy olasz kutatócsoport
fejleszt évek óta (Capolongo et al. 2011, Refice et al. 2012). A paraméter állomány megadását
követően az elméleti felszín változását folyamatában követhetjük nyomon egy látványos
szimuláció során (4. ábra).

708

4. ábra: A SIGNUM modell futtatásának pillanatképei (az A-B-C-D állapot ebben a
sorrendben mindig egyre idősebb felszínt ábrázol)
A modellek fontosabb tulajdonságainak összehasonlítását az 1. táblázat mutatja.
Tapasztalataim szerint legegyszerűbben az online környezetben működő WILSIM használható,
ugyanis a futtatásához csupán egy Java-kompatibilis böngésző és internet kapcsolat szükséges.
A SIGNUM a MATLAB nevű programozási keretrendszerben íródott, így a futtatásához
szükség van erre a licencedíjas kereskedelmi szoftverre. A SIBERIA esetében, amennyiben
grafikus felhasználói felülettel szeretnénk dolgozni, szükség van egy EAMS
(ErosionalAssessment and Modelling System) elnevezésű programra, aminek legnagyobb
hátránya, hogy csak Unix és Windows XP operációs rendszereken futtatható. Ez kissé
megnehezíti a SIBERIA használatát, azonban a fejlesztő személyes közlése alapján várhatóan
2014 végére elkészül az EAMS új verziója, amely már Windows 7-/8-, Mac OS-, valamint
Linux-kompatibilis lesz.
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SIBERIA

WILSIM

SIGNUM

Első verzió

1989

2003

2011

Fejlesztő(k)

GarryWillgoose

WeiLuo

Alberto Refice,
EmanueleGiachetta,
DomenicoCapolongo

Programozási nyelv

Fortran

Java

M-code

Támogatott platform

Unix (Windows XP)

Java-kompatibilis
böngésző

Mac OS, Windows

Keretprogram

EAMS

–

MATLAB

Futtatási környezet

Offline

Online

Offline

Működési elv

Pixel-alapú

Pixel-alapú

TIN-alapú

Paraméterek száma

>63*

12

>23*

Dokumentáció (1-3)**

1

3

2

Összetettség (1-3)**

1

3

2

http://www.telluric http://www.niu.edu https://sites.google.co
research.com
/landform
m/site/spqggroup
*Mivel ezek a modellek nyílt forráskódúak, a hozzáértők több paramétert is változtathatnak
egy-egy futtatás során.
**1 = legjobban dokumentált/legösszetettebb, 3 = legkevésbé dokumentált/legegyszerűbb
1. táblázat: A vizsgált felszínfejlődési modellek összehasonlító táblázata
Honlap

Működési elv szempontjából leginkább a SIGNUM különbözik a többitől, ugyanis míg
ez TIN-alapú, a másik kettő pixel-alapon működik. Így ez a modellfuttatás végeredményeként
ránézésre valósághűbb felszínt eredményez. A legtöbb állítható paraméterrel a SIBERIA
rendelkezik, a legkevesebbel pedig a főként szemléltetésre fejlesztett WILSIM. A SIBERIA és
a SIGNUM nyílt forráskódú, így a Fortran, vagy M-code programozási nyelvben jártasak
tetszés szerint növelhetik a táblázatban látható alapértelmezett paraméterszámot.
A WILSIM egyik előnye, hogy a grafikus magassági modell mellett különböző
keresztszelvényeket, illetve a lepusztult anyagmennyiséget is képes megjeleníteni. Nagy
hátránya azonban, hogy a végeredmény adatként nem menthető ki a programból.
Mindegyik modellhez letölthető, vagy online elérhető részletes használati útmutató,
valamint számos publikáció, amelyek segítségével rövid idő alatt elsajátítható kezelésük.
ÖSSZEFOGLALÁS
Napjainkban a felszínfejlődés vizsgálatára alkalmas számítógépes szimulációs modellek
széles palettája elérhető az interneten, ám ezek nagy része programozási ismereteket igényel.
Van azonban néhány, amelyek működése relatíve könnyen elsajátítható. Ez utóbbi csoportból
választottam ki három, sok szempontból különböző felszínfejlődési modellt.
Az összehasonlító elemzés során kiderült, hogy egyszerű folyamatok szemléltetéséhez
megfelelőek a modellek, azonban komplexebb, sok tényezős folyamatok vizsgálatához
mélyebb programozási tudás szükséges. Egyrészt azért, mert a napjainkban széleskörben
használt operációs rendszerekkel nem kompatibilis a modell (SIBERIA). Másrészt vagy a
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modell maga csupán leegyszerűsített folyamatok szemléltetésére szolgál (WILSIM), vagy a
paraméterek változtatásához közvetlenül egy kódfájlt kell módosítani (SIGNUM).
Összességében elmondható, hogy a SIBERIA, a WILSIM, valamit a SIGNUM modellek
a felszínfejlődés szimulálására és megjelenítésére jól használható alkalmazások. Segítségükkel
többféle természeti környezet, számtalan felszínalakító tényező és geomorfológiai folyamat
modellezhető, amelyek nem csupán az oktatásban, de a kutatásban is újabb hasznos
tapasztalatokat nyújthatnak.
JÖVŐBELI TERVEK
A kutatómunkám során meglepve tapasztaltam, hogy online hozzáférhető térinformatikai
környezetben futó felszínfejlődési modell nem érhető el. Pontosabban csupán egy olyan
kiegészítő programról találtam publikációt, ami egy GIS-keretrendszerbe épül be és egy
meglévő modell, a SIBERIA adatainak a megjelenítésére szolgál. Ez a kiegészítő az ArcEvolve
(Boggs et al. 2001).
A későbbiekben egy térinformatikai alapú egyszerű felszínfejlődési modellt szeretnék
létrehozni, ami GIS elemző eszközökből épül fel, könnyen kezelhető és a korábban ismertetett
modellek legfontosabb tulajdonságait tartalmazza.
Távolabbi célom olyan szimulációs modell készítése, ami képes karsztos szurdokvölgyek
kialakulását ábrázolni, hogy a levont következtetések közelebb vigyenek ezen látványos
felszínformák képződésének megértéséhez.
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Fekete József204
TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI VIZSGÁLATOK A DÉLKELET-EURÓPAI ROMA
KÖZÖSSÉGEKBEN205
BEVEZETÉS
A Délkelet-Európában élő cigányság206 évszázadok óta jelen van a területen. A
történelem során számos birodalom és határváltozás, illetve kulturális és vallási impulzus érte
a romákat, akik, mivel nem összefüggő területeken éltek, a térség egyik legheterogénebb
kisebbségévé váltak.
A Balkánon nincs olyan ország, amely ne kerülhetne valamilyen okból az érdeklődés
középpontjába. Fokozottan is igaz ez a megállapítás, ha a térségben élő romákat kívánjuk
vizsgálni. Délkelet-Európa a kontinens etnikailag és vallásilag is leghomogénebb területe. Az
egyesnépcsoportok jelentős része nem egy-egy ország területén, hanem kevés kivételtől
eltekintve gyakran 4-5 országban szétszórva él. Az eltérő történelemi háttér, etnikum, nyelv és
vallás sajátos módon határozta meg az itteni országok politikai értékrendjét és magatartását,
amely mindmáig érződik az egyes országok pl. Bosznia és Hercegovina orientáltságában és
tagoltságában (Illés, 2002:46). Ez a több okból eredeztethető tagoltság meghatározza a
régióban élő roma népesség helyzetét is.
A Balkánon élő roma kisebbség vallásilag és nyelvileg egyaránt nyitott környezetére,
emiatt a roma identitásban sem a vallás, sem a nyelv nem meghatározó (Bottlik, 2012).
Az országonkénti népszámlások adatait figyelembe véve mindössze alig 2 millió roma
él a vizsgált országokban, ez a számadat azonban legalább 5 millióra tehető (szem előtt kell
azonban tartani azt a tényt, hogy a különböző források eltérő számokat és arányokat
mutatnak).
Jelen tanulmány célja a délkeleti-európai romai kisebbség legfontosabb történelmi
mozzanatainak bemutatása, nem hagyva figyelmen kívül azt sem, hogy napjainkban milyen
helyzetbenvannak a térség országaiban.A tanulmányban vizsgált országok a jugoszláv
utódállamok (kivéve Szlovéniát), Albánia, Bulgária és Románia. Magyarország nem tartozik
szervesen a fentebb említett országokhoz,207 azonban úgy véltem, a könnyebb
összehasonlíthatóság kedvéért a magyarországi statisztikai adatok bevonása is
szükséges.Megpróbáltam minél szélesebb körben megismerni a magyar és külföldi
szakirodalmakat annak érdekében, hogy az érintett országokban élő kutatók álláspontjait és
kutatásaikat megismerhessem. Az összehasonlító vizsgálat az egyes országok hivatalos
statisztikai adatain, a témában vizsgálódó kutatók becslésein és az UNDP 2011-es felmérésén
alapulnak.
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A tanulmányban a roma és a cigány terminust felváltva, egymás szinonimájaként használom, mivel nincs
nemzetközi „megegyezés” az alkalmasabb kifejezésre vonatkozóan. Bizonyos cigány népcsoportok magukat
romának nevezik, ami embert, férjet jelent. A cigányságot a rendszerváltás óta a szakirodalomban és a
mindennapos életben egyaránt egyre gyakrabban „roma kisebbség”, „roma népesség” megnevezéssel illetik.
Ugyanakkor a magyarországi roma kisebbségről rendelkezésre álló felmérések, statisztikai adatok szinte kivétel
nélkül a „cigány” megjelölést használják (Hablicsek, 2007:7).
A Balkán fogalma földrajzi jelentése mellett, manapság nyilvánvalóan politikai, kulturális, civilizációs és morális
tartalmakat is tükröz nemcsak a régióban, hanem Nyugat-Európában is. (…)Elmondható, hogy Magyarország,
Horvátország (és Szlovénia is, mely ország nem képezi a vizsgálat tárgyát) ugyanúgy részei Közép-Európának, mint
Délkelet-Európának (Illés, 2002:21).
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A DÉLKELET-EURÓPAI ROMA KÖZÖSSÉGEK TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI
VIZSGÁLATA
A (délkelet-európai) roma népesség származásának bizonytalanságát jelzik a cigányság
különböző megnevezései is, amely romák kulturális differenciáltságából adódik. A romák már
több évszázada köztünk élnek Európában, azonban még napjainkban sem tudjuk pontosan,
hogy „kik is ők valójában”, honnan és hányan vándoroltak Európába. A romák történelmét
sokszor misztikum lengi be, amelyet gyakran maguk a romák kreáltak (Mitrović, 2001). Az
egyes cigány népcsoportok már közvetlenül Délkelet-Európába érkezésük során szétváltak, ezt
követően pedig kulturális aspektusból nézve, gyakran alkalmazkodtak a körülöttük élő
népcsoportokhoz, így nem maradt fenn egy egységes „roma eredetmonda” sem, amelyet
minden cigány magáénak vallhatna.
A romákat az elmúlt évszázadok során Európa több országában nevezték egyiptusbélinek
(ebből ered a gipsy elnevezés is). A cigányok nyelvemlékeit és az egyes szavak eredetét
vizsgálva azonban biztosan kijelenthető, hogy a romák ősei a népvándorlás során sosem jártak
Egyiptomban, mivel a nyelvükben nem találhatók arab eredetű szavak. Azonban egészen más
a státuszuk Koszovóban vagy Macedóniában, ahol a balkáni egyiptomiaknak nevezett
népcsoport de jure kisebbség alkot.
A Balkánon élő romák őshazájának eredetére számos elmélet született. A legelterjedtebb
nézett szerint a romák Indiából származnak. Az elmélet szerint a 9. és a 14. század között a
romák több hullámban hagyták el a Hindusztáni-félsziget északnyugati részét kevésbé ismert
okok miatt. Ezt követően a 10. században érkeztek először a Bizánci Birodalom területére, majd
egy évszázaddal később Délkelet-Európába. Népvándorlásuk első hulláma a 13-14. században
érte el Nyugat-Európát (Kocsis, 2002).

1. ábra: A cigányság vándorlásának feltételezett útvonala. Forrás: Kenrick, D. 2007
Más elméletek szerint azonban egy, a Balkánhoz földrajzilag közelebbről eső területről
vándoroltak a félszigetre a 10. században. Ezen elmélet alapján a romák először a keresztes
hadjáratok idején kerültek kapcsolatba az európai kultúrával, melyet nyelvi, vallási és
életmódbeli nyomok támasztanak alá.
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A roma nyelv a történelmileg jelentős kereskedelmi utak mentén fejlődhetett ki, vehetett
át új szavakat, kifejezéseket. Szókincsükbe nagyszámú görög és perzsa szó került az
évszázadok során. A cigány nyelvjárásokon belül azonban az idegen eredetű szavak aránya
eltérő lehet.
Egy harmadik elmélet szerint a romák a 13. elejétől kezdve vándorolhattak Európa
nyugatabbi területeire és a tatárok rabszolgáiként juthattak el a Kárpátok környékére. Ebből
eredeztethető talán az is, hogy „kistatárokként” is emlegették őket a 19. század közepén történő
felszabadításukig (M. Császár, 2009:144).
Történelmileg is dokumentált azonban az a tény, hogy a romák nagyobb számban a török
terjeszkedés miatt mozdulhattak ki a Balkánról. Egyes feltételezések szerint a törökök
megbízásából indultak kémkedni a nyugati keresztyén államokba; mások szerint azonban épp
a török elől menekülve kívántak békésebb területekre vonulni. A 15. századi leírások említést
tesznek a görögországi Medon melletti Gyppen–hegyről és a körülötte lévő Kis-Egyiptomról,
amit vagy azért illettek ezzel a névvel, mert az ott talált cigányságot Egyiptomból
származtatták. Nem szabad elvetni azonban azt a lehetőséget sem, hogy a helység neve már
korábban is létezett és azt később az itt élő a roma közösségekre alkalmazták. Kis-Egyiptomban
1509-re, amikor az ottomán seregek elfoglalták a területet, a korábbi 300 házból már csak 30
volt cigányok által lakott, amely valószínűsítheti a menekülés teóriáját (Heiczinger, 1978 idézi
M. Császár, 2009:144); amely később együttélésbe fordult át.
A tanulmány további részében a délkelet-európai roma kisebbség történelmét
országonként kívánom röviden bemutatni, mivel a török hódoltság idejétől kezdődően minden
délkelet-európai állam jelenlegi területén volt roma lakosság.
A roma lakosok a 14. század során érkezhettek Albánia területére, habár az első hivatalos
feljegyzés 1523-ból származik. A közel 450 éves ottomán uralom alatt (1468-1912) a roma
lakosság a többségi társadalomhoz hasonlóan a muszlim vallást vette fel. A török hódoltság
idején nem érte őket különösebben hátrányos megkülönböztetés, általában a hagyományos
roma mesterséget űzték, emellett a zenélésből éltek. Albánia függetlenné válását követően
(1912) azonban a roma népesség egyre inkább a társadalom perifériájára sodródott. 1920
tájékán például megtiltották a romáknak, hogy nyilvános helyen (nép)táncoljanak
adományokért cserébe (Kenrick, 2007:53). A második világháborús olasz megszállás idején
sem kezelték őket az albánokkal egyenlő félként. A második világháborút követően Albánia a
kommunista országok jugoszlávellenes táborához tartozott. A Hodzsa vezette Albánia viszonya
1961-re a Szovjetunióval is megromlott; végül 1978-ban utolsó szövetségesét, Kínát is
elvesztette, melynek eredményeként a világ egyik legelzártabb, szövetség nélküli állama jött
létre, ahol nem ismerték el a kisebbségeket, minden országban élő embert albánként tartottak
számon. Napjainkban az albániai cigányok létszáma a hivatalos adatok szerint mindössze 8000
fő, azonban a számuk az egyes feltételezések szerint 100 ezer fő körül lehet. A hivatalos és a
„valós” adatok közti különbség azzal magyarázható, hogy a cigányok208 nagy része albánul (is)
beszél, illetve a többségi társadalomhoz hasonlóan muszlim vallású; emiatt roma helyett
albánnak vallják magukat a hivatalos felmérések alkalmával.
Bosznia és Hercegovina területéna török hódoltság előtt mindössze pár roma család
élhetett. Az ország 1428 és 1875 között az Ottomán Birodalom területéhez tartozott, a romák
pedig a hódító seregeket követve érkeztek a területre. A roma kisebbséget a törökök más
kisebbséghez hasonlóan kezelték – a nem muszlim vallásúaktól fejadót szedtek –, azonban
próbálták őket letelepíteni, hogy könnyebben nyílván tudják őket tartani. II. Szelim szultán
1574-ben bizonyos adók alóli felmentetést adott azoknak a romáknak, akik a boszniai
bányákban dolgoztak, illetve 50 főként vezetőt választottak maguk közül (Kenrick, 2007:25).
Az Albániában magukat romának vallók elmondásuk szerint a balkáni egyiptomi népcsoporthoz tartoznak. (A
balkáni egyiptomiak identitásának eredetét, történelmét Koszóvónál mutatom be részletesebben).
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1875 után Bosznia és Hercegovina az első világháború végéig az ország az Osztrák-Magyar
Monarchia fennhatósága alá került. Ezt követően – a második világháború alatti pár éves
időszakot kivéve – Jugoszlávia (korábban Szerb-Horvát-Szlovén Királyság) része lett. A
jugoszláv kormány a Boszniában élő roma kisebbséget törvényileg is elismerte, saját
szervezeteik is voltak és a romani nyelvet is szabadon gyakorolhatták. 1986-ban Szarajevóban
tartották azt a roma kultúrával foglalkozó konferenciát, amely a mai napig nagyon fontos
irányelveket fogalmazott meg a roma kultúra kapcsán. A boszniai háború idején a cigányok
nem foglaltak egységesen állást egyik fél mellett sem, 1992 és 1995 között a szerbek, a horvátok
és a bosnyákok soraiban is feltűntek. A háború idején több ezer roma Németországba vagy a
környező államokba menekült és az óta sem tért vissza (Kenrick, 2007:26). Napjainkban
országszerte szórványokban élnek, sehol sem alkotnak nagyobb etnikai konglomerátumot.Több
forrás szerint körülbelül 80 ezer roma él az államhatáron belül, azonban nem elképzelhetetlen,
hogy számuk ennek többszöröse is lehet. A cigány közösségek Boszniában sem alkotnak
egységet, ugyanis anyanyelvük lehet romani, bosnyák, szerb és horvát is. A délszláv nyelvek
közti csekély különbségekkel szemben nagyobb akadályt jelent a vallási megosztottság. 209 Az
országban élő cigányok főként muzulmán vallásúak, de vannak köztük római katolikusok és
szerb ortodoxok is.
A roma népesség első nagyobb létszámú bevándorlását a középkori Bulgária területére a
13-14. századra datálják. Az oszmán török hódítás idején, a 1396-tól kezdődően, a törökökkel
újabb cigány csoportok érkeztek és telepedtek meg. Az első hivatalos cigányokról szóló
feljegyzés 1430-ból származik. Eleinte többségben voltak a görögkeleti vallást gyakorló romák
a muzulmán vallásúakhoz viszonyítva, azonban a 16-17. században a keresztyén cigányok nagy
része áttért az iszlám hitre, így a muzulmánok kerültek többségbe. Az áttérés miatt a cigányokat
nem üldözték az Oszmán Birodalom területén – szemben a nyugat-európai államokkal – és nem
voltak rabszolga státuszban sem, mint az Oszomán Birodalom vazallus államaiban, pl.:
Havasalföldön. A cigányok ebben az időben többségében a mezőgazdaságban dolgoztak, illetve
hagyományos foglalkozásaikat űzték (Marushiakova-Veselin, 1997). A 19. század második
felében zajló tömeges népvándorlás idején újabb cigány népcsoportok telepedtek le a mai
bolgár állam idején. Ezt a migrációs hullámot „khelderás inváziónak” is nevezik, amely az után
indult meg, hogy 1856-ban eltörölték a cigányok rabszolgaságát Havasalföldön és Moldvában.
A bolgárok és a romák közti kapcsolatok az új bolgár állam megszületésének időszakában nem
voltak egyirányúak. Ismertek olyan esetek, amikor a keresztény cigányok részt vettek a bolgár
nemzeti felszabadítási mozgalomban vagy az orosz csapatok oldalán vettek részt az 1877-1878.
évi orosz-török háborúban. Bár voltak példák arra is, amikor muzulmán vallású cigányok
együttműködtek az oszmán hatóságokkal, sőt, az 1876. évi áprilisi felkelés idején részt vettek
a felkelő bolgárok oldalán harcoló cigányok elleni megtorlásokban (Njagulov, 2009:2).Az 1878
utáni bolgár állam (Bulgária ebben az évben nyerte el függetlenségét) határain belül lévő cigány
etnikumonnaktöbb csoportját és alcsoportját különböztetik mega kutatók. Az életmód
tekintetében elkülönítik a letelepült cigányokat (jerlija) és a vándorcigányokat (csergar).
Előbbiek, akik többségben is vannak, azoknak a cigányoknak a leszármazottai, akik az oszmán
hódítás idején telepedtek le a Balkánon. Egyesek azonban megőrizték közülük a félig vándorló
életmódot a független bolgár államban is. A 20. század elején még minden muzulmán lakost
töröknek tekintettek, azonban egyre meghatározóbbá vált az a tendencia, hogy a török
népességtől válasszák el a többi muszlim népcsoportot. A cigányság vallási konverziója ily’
módon csökkentette a törökök létszámát (Kőszegi, 2009:3). A bulgáriai romák száma a 2011es népszámlálás adatai szerint 371 ezer fő, de nagyon valószínű, hogy még ennél is többen,
Az országban lévő etnikai konfliktusok erősítették fel a vallási ellentéteket az egyes cigány népcsoportok között.
Azonban nem ritka az sem, hogy a különböző vallású romák „átjárnak” egymás templomába, mecsetébe,
megvalósítva ezzel egyfajta univerzalitást. Ez e jelenség a háborúk által megkímélt területeken figyelhető meg, ahol a
nép összetartó ereje felülemelkedik a vallási megosztottságon.
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feltehetőleg 700-800 ezrenvannak, mivel a török és macedón kisebbséghez hasonlóan a bolgár
hatóságok a cigányokat is névváltoztatásra, a hivatalos nyelv megtanulására, és ha muzulmánok
voltak, akkor hitük elhagyására, vagyis az ortodox egyházhoz való csatlakozásra
kényszeríttette. A romák anyanyelve Bulgáriában a cigány (roma) dialektusok sokasága, a
bolgár, a török, vagy a vlah (román) nyelv egyik dialektusa.
Az első történelmi feljegyzés a cigányokról a mai Horvátország területén 1362-ből
származik, amely két roma Dubrovnikba történő érkezéséről ír. Az ország cigány lakosságának
számáról igen ellentmondó becslések vannak. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint
mindössze 9463 roma él az országban, azonban létszámuk a 40 ezer főt is meghaladja. A
délszláv háború idején több ezren menekültek el a mai Horvátország területéről, mivel a szerbek
oldalán harcoltak210 a korábbi történelmi események (horvátok általi történelmi üldöztetések)211
és a vallási hovatartozás (szerb ortodox szemben a katolikussal) miatt. Többségük máig sem
tért vissza korábbi lakóhelyére; jellemzően Szerbiában, Bosznia és Hercegovinában telepedtek
le (ahova a korábban más horvátországi cigányok is menekültek a második világháború idején),
vagy Nyugatra emigráltak.Más országokhoz képest szokatlan módon, a Horvát Állami
Statisztikai Hivatal felmérése mellett a Horvát Püspöki Konferencia Roma Lelkészi Bizottsága
is végzett saját felmérést, amelyek szerint a romáknak mintegy hatoda muzulmán vallású.
Javarészt a Muraközben, Eszék-Baranya megyében, Sziszek-Moslavacka és Zágráb területén,
illetve környékén élnek. A horvátországi cigányok legjelentősebb hányada beás (Forray-Szegál,
2002).
Koszovóban a hivatalos adatok szerint feltehetően 8800 roma él, számuk azonban ennek
legalább duplája, triplája is lehet. 1991-es becslések szerint még 150 ezer roma élt a mai
Koszovó területén. 1983-ban Pristinában már roma nyelvű rádióműsorok is voltak; adtak ki
roma nyelvű újságokat; 1986-ban pedig saját nemzetiségi műsoruk is volt az államitelevízióban
(Kenrick, 2007:142) Összességben elmondható, hogy Koszovó a rendszerváltás előtt a
Balkánon élő romák egyik „kulturális fellegvára” volt.
Az alábbiakban két cigányokkal rokon (vagy cigány?)212népcsoportot kívánok bővebben
ismertetni, akik Koszovóban, Albániában; valamint a koszovói háború miatt Macedóniában és
Montenegróban élnek nagyobb számban: az askáliakat és a balkáni egyiptomiakat.Az askáliak
és a balkáni egyiptomiak albánul beszélő etnikai kisebbségek, akik Koszovó, Albánia és
Macedónia területén élnek. Lehetnek a történelem során albanizált romák, albanizált törökök,
vagy más népek leszármazottjai; azonban még közöttük sincs egyetértés az eredetet illetően
(Marushiakova et. al., 2001; Zemon, n.d.).
Az askáli elnevezés a török eredetű as szóból ered (Marushiakova-Veselin, 2001c). Úgy
tartják magukról, hogy a negyedik század során érkeztek a Balkánra Iránból, így ők jelenleg
legősibb népcsoport a volt Jugoszlávia területén. Más feltételezés szerint Olaszországból
érkeztek vagy a palesztinaiAskalon városából. Elmondásuk szerint az Ottomán Birodalom
idején kovácsként és kézművesként dolgoztak. Többségében muzulmán vallásúak (Zemon,
n.d.).Az 1999-es koszovói háború előtt albánokként szerepeltek a népesség-nyilvántartásban;
azonban a térség feszültségei a koszovói válság végén tragikus fordulatot vettek, mivel az albán
lakosság megvádolta a romákat, hogy kollaboráltak a szerb milíciákkal, ezért elűzték őket
(Živković, 2001). A háború során a legtöbbjük a Vajdaságba, Albániába, Macedóniába és
Montenegróba menekült. Ez az üldöztetés erőszakos cselekményekkel és erőszakos
kitelepítéssel, a hátramaradók és a visszatérők életfeltételeinek számottevő romlásával,
diszkriminációval járt. Egyes kutatók úgy vélekednek, hogy a koszovói háború kapcsán albán
Egyes szerb milíciák ennek ellenére a cigányokat is ellenségnek tekintették: 1991-ben szerb katonák gyújtották fel
Torjanici falu romák lakta negyedét. (Kenrick, 2007:53)
211 Az usztasa mozgalom minden cigányt, zsidót és ortodox szerbet ellenségnek tekintett (Kenrick, 2007:53)
212 Ennek eldöntését az alfejezet elolvasása után az olvasóra bízom, mivel nincs egységesen elfogadott tudományos
álláspont a népcsoportok eredetéről és egymáshoz való viszonyáról sem.
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és szerb politikusok egyaránt megfeledkeznek a romákat ért atrocitásokról, és a háború őket
érintő hatásairól (Đorđević, 2001), amelyek miatt sok menekült koszovói roma a mai napig nem
tért haza és az ottmaradottak helyzete sem rendeződött. Mára mind a két fentebb említett
népcsoport külön kategóriát képez Koszovóban. Számuk mindössze pár (tíz)ezer főre tehető.
Az askáliak 1999-ben „alkották meg” saját identitásukat annak érdekében, hogy
megkülönböztessék magukat a roma népcsoporttól, akik Szerbia mellett álltak a háborúban. Az
első askáli politikai párt 2000-ben alakult SaberRrahmani vezetésével és a kezdetektől fogva
kiálltak Koszovó elszakadása mellett (Marushiakova-Veselin, 2001c).
Az „Egyiptomiak Szövetsége” 1990-ben alakult a macedóniai Ohridban. Az albán
muszlimok elalbánosodott cigányokként tartják számon őket, noha önmagukat egyiptomi
bevándorlók leszármazottainak tartják. A Macedón Köztársaságban a balkáni egyiptomiak ma
egy hivatalosan elismert különálló népcsoportot alkotnak, és politikai befolyással rendelkeznek
a képviseleti és kulturális szervezetekben, Koszovóban és Albániában. Az identitásuk körül
folyó egyre intenzívebb vita ellenére a kutatók többsége amellett érvel vagy foglal állást, hogy
akiket ma egyiptomiaknak nevezünk, valójában cigányok/romák; akik nagyobb köztiszteletnek
örvendő identitást próbálnak keresni, hogy megszabadulhassanak a cigány „stigmától.” Bár ez
az el a legelfogadottabb nézet a társadalomtudományi tanulmányokban, egyes kutatók
megpróbáltak történelmi bizonyítékot találni az egyiptomi jelenlétre a Balkánon, hogy feltárják
a lehetséges kapcsolatot egy korai egyiptomi migrációs hullám és a jelenkori „kérdéses”
csoportok között. Az egyiptomiaknak nevezett csoportok jelenléte a Balkánon a különböző
történelmi korok során jól dokumentált, tehát nem képezi vita tárgyát. Ezzel ellentétben az
újonnan felmerülő és ma már aktuálpolitikai kérdés, hogy a jelenlegi egyiptomiak és a
századokkal ezelőtt a Balkánra érkező egyiptomi bevándorlók között van-e kapcsolat (Trubeta,
2005 idézi Bosznay, 2005:415). Az „egyiptomiak” úgy tartják az askáliak szintúgy balkáni
egyiptominak tekinthetők; akik az albán többségű környezet miatt szakadtak el tőlük. Az
askáliak ezt úgy élik meg, hogy a balkáni egyiptomiak asszimilálni próbálják őket, pedig saját
bevallásuk szerint más a származásuk.Habár a romák, askáliak és balkáni egyiptomiak
megkülönböztetik magukat egymástól; gyakran házasodnak egymással; de a többi
népcsoporttal nagyon ritkán keverednek (Arifi, 2009).
A Macedóniában élő romák többségének elődei a 15-16. században a törökökkel együtt
érkezett erre a területre, kisebb részük pedig az utóbbi évszázadban Bosznia-Hercegovinából,
Szerbiából és Koszovóból vándorolt be az országba. Az előbbieket a török yerli (letelepedett)
szóval különböztetik meg az utóbbiak gurbert (idegen) elnevezésű csoportjától. A romák
túlnyomó többsége muzulmán vallású, de a vidéki falvakban keresztény romák is élnek
(Kiselinovski-Stavovi-Kavka, 2004 idézi Háry-M. Császár, 2011:10-12).A roma népesség a
más délkelet-európai országokban is tapasztalható természetes szaporodási mutatók mellett, a
bevándorlás eredményeként is folyamatosan növekszik. Ennek is köszönhető, hogy az albán
mellett Macedónia másik legfontosabb kisebbségi kérdése a romakérdés. Macedónia
Statisztikai Hivatalának adatai szerint a romák száma 62 ezer főre tehető, a valóságban azonban
számuk feltehetően eléri a 150-250 ezer főt is. A számok közötti eltérést azzal magyarázhatjuk,
hogy a többség nem vállalja roma identitását, helyette inkább albánnak vagy töröknek valljak
magukat vallásukra (muszlim) való tekintettel. Emellett 1999-ben 2800 roma települt át
Koszovóból Macedóniába, sőt a következő évben számuk elérte a 8 ezer főt is (Koinova, 2007
idézi Háry-M. Császár, 2011:10-12).A romák szétszórva élnek az ország területen, többséget
(60,6%) csak a fővaros ŠutoOrizari járásában alkotnak. Ennek oka, hogy az 1973-as pusztító
erejű szkopjei földrengést követően itt telepítettek le a fedél nélkül maradt romákat.
(Kiselinovski-Stavovi-Kavka, 2004 idézi Háry-M. Császár, 2011:10-12). Az 1974-es
alkotmány Macedóniában élő etnikai csoportkent azonosította a romákat, 1981-ben megkapták
a nemzetiségi státuszt Jugoszláviában, a független Macedónia 1991-es alkotmánya pedig
nemzeti kisebbségi státuszt garantál számukra, azaz a többi kisebbséggel azonos jogokkal
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rendelkeznek. A jogaik érvényesülését akadályozza azonban, hogy a romák többsége alacsony
iskolai végzettséggel vagy azzal sem rendelkezik, munkanélküli és rendkívüli szegénységben
el. A Macedón Rádió és Televízió rendszeresen ad roma nyelvű műsorokat, 2001 óta pedig
megjelenik a „Roma times” c. folyóirat, amelyben a cikkek kb. 60%-at roma nyelven írják.
1980-ban Szkopjéban kiadták a „Roma nyelvtan” c. kötetet, ami nem kis szerepet játszott a
romák nemzettudatának felélődésében. Ennek ellenére a függetlenség elnyerése előtt nem folyt
roma nyelvű oktatás Macedóniában. (Kiselinovski-Stavovi-Kavka, 2004 idézi Háry-M.
Császár, 2011:10-12; Kenrick, 2007:202).
A montenegrói romákat a történelmi források 1508-ban említik először, mint építő- és
javítómunkásokat. Szintúgy 16. század források beszámolnak arról, hogy Ulcinj kikötőjében a
kalózok Észak-Afrikából és Európa más országaiból elhurcolt vagy elűzött cigány rabszolgákat
árultak a különböző építkezések vezetőinek. (Érdekesség, hogy a kedvezőbb éghajlati
viszonyok miatt a romák döntően ma is a montenegrói tengerparti városaiban élnek)
(Vukadinović, 2001:518).A Montenegróban élő romák a Balkánon élő más országoktól
eltérően egészen 1940-ig vándorló/nomád életmódot folytattak. Ők čergari néven ismertek. A
történelem során itt is számos hátrányos különböztetés érte a romákat; például az 1930-as
években a rendőrség kitiltotta őket a Montenegró kulturális és oktatási központjának tartott
Cetinje városából (Kenrick, D. 2007:212). A romák száma a hivatalos adatok szerint 2600 fő
napjainkban az ország területén, számuk azonban 20-30 ezer főre tehető. A különbség oka,
hogy a romák a hivatalos felmérések alkalmával muszlimnak213 vagy montenegróinak vallják
magukat. Például az 1971-es népszámlás alkalmával az egykori Ivangrad (ma Berane) 234 roma
lakosából mindössze hat vallotta magát az etnikumhoz tartozónak (Vukadinović, 2001:519).
Az eredendően montenegrói cigány népcsoport kovačik-nak 214 nevezik, akik az askálikkal
rokonítják magukat és szintén albánul beszélnek (Friedman, 2001).
A romániai romák más Balkáni államoktól eltérően kelet felől, a tatárok betörésével egy
időben érkeztek a Kárpátokhoz a 13. században. Írásos bizonyítékok maradtak fenn arról, hogy
már a század végén rabszolgasorba kényszerítették őket, vagy már eleve a tatárok
rabszolgáiként érkeztek Havasalföldre és Moldvába, hátrányos státuszuk pedig megmaradt. Az
első fennmaradt adásvételi szerződés, amely roma rabszolgák eladásáról ír, 1385-ből maradt
fenn (Kenrick, 2007:222). A cigányok egészen a 19. század közepéig éltek rabszolgasorban az
egyházi és földesúri birtokokon. Az akkori törvények szerint azok a nem-cigányok is
rabszolgákká válhattak, akik romákkal házasodtak össze, így ritkán keveredtek más
etnikumokkal. Az állam tulajdonában lévő rabszolgák nem voltak földterülethez kötve,
folytathatták vándorló életmódjukat.A legelfogadottabb feltételezés szerint a cigány rabszolgák
leszármazottjai a mai beás cigányok is, akiknek egy része Románából elvándorolva
Bulgáriában, Horvátországban és Magyarországon telepedett le. Ez a több évszázadon át tartó
romániai rabszolgaság adhat magyarázatot arra is, hogy a beások a román nyelv egyik archaikus
változatát beszélik, amely önálló nyelvként fejlődött tovább, szókincse pedig eltérően bővült.
Többfajta, beáson alapuló „pidzsin nyelv” jött létre, így „nem képesek szót érteni” a más
országokban élő romákkal (és sokszor egymással sem). A beások és más roma népcsoportok
között az eltérő nyelv és kulturális sajátosságok miatt a mai napig ellentétek feszülnek; több
nem-beás roma nem tartja a beásokat igazi cigányoknak.A Romániában élő cigányság 1930-ra
megelégelte hátrányos helyzetét és a társadalmi egyenlőséget tűzték ki maguknak célul. Ennek
érdekében több roma szervezet is alakult, illetve megjelentek a romani nyelven írt újságok.A
213A

Montenegróban élő romák közel 90% százaléka muszlim, a maradék 10% szerb ortodox (Vukadinović,
2001:520).
214BaltazarBogišić közismert ügyvéd (aki az 1905 –ös Montenegrói Alkotmány egyik megalkotója) volt az első, aki a
19. század végén különbséget tett a čergarikés a kovačik között, nem tekintette őket egyformán romának. Ebben az
időszakban a társadalom íratlan szabályai védték a kovačikat, mivel a közösség számára fontos munkákat végeztek el.
Bogišić úgy gondolta, hogy ez a népcsoport inkább hasonlít a montenegróiakra, mint a Balkánon élő többi roma
népcsoportra(Vukadinović, 2001:518).

718

második világháború idején a fasiszta eszmékkel átitatott vezetés más Németországgal
szövetséges államokhoz hasonlóan több ezer cigányt deportált; de a romák helyzete a
szocializmus idején sem javult. A nomád életmódot folytató romákat letelepedésre
kényszerítették, illetve Ceausescu falu-felszámolási politikája miatt rájuk erőltették a városi,
bérházas életmódot. Helyzetüket tovább nehezítette, hogy hivatalosan nem ismerték el a roma
kisebbség létét. Az állami téeszekben kaptak munkát, de a társadalom továbbra sem fogadta be
őket az előítéletekre alapozva. Az 1979 népszámlálás volt az elsők egyike, ahol a hivatalos
statisztikákban feltűnt a cigány népesség, de országosan csak 225 ezer fő vallotta magát
cigánynak, amely az akkori számnak is csak a töredéke volt (Kenrick, 2007:224). Ez azzal
magyarázható, hogy több ezren magyarnak vallották magukat, főként az erdélyi romák közül,
mivel a történelmi múlt miatt csak magyarul beszéltek (a romani mellett/helyett), románul
viszont nem.A rendszerváltásnak egyaránt voltak pozitív és negatív hatásai is a romákra nézve.
Újból felszólalhattak a társadalmi egyenlőségért, azonban a rendszerváltást követő gazdasági
nehézségekért a romákat tették felelőssé, amely sokszor erőszakos formában nyilvánult meg.
Erre válaszként a romák önvédelmező, félkatonai csoportok hoztak létre. A társadalmi
feszültségek több elmaradott vidéki faluban és városban az évek során fel-fellángoló tüntetések,
összecsapások formájában nyilvánultak meg. A ’90-es években megnyíló határokon át több
ezer roma emigrált nyugatabbi államokba a jobb élet reményében.Hivatalosan 620 ezer roma
él Romániában, becsült létszámuk azonban 1,8-2,4 millió fő, arányuk a teljes lakosságon belül
pedig 8,1-11% közé tehető. A Romániában élő romák számos roma népcsoportot foglalnak
magukba. Mindegyiknek megvan a maga társadalmi, kulturális, életmódbeli sajátossága. A
romák nyelvileg és vallásilag sem egységesek Romániában. Vannak romani nyelven – ennek is
több nyelvjárása van – és románul, magyarul, törökül stb. beszélők. Vallási szempontból is igen
differenciáltak, ortodoxok, reformátusok, katolikusok, neoprotestánsok, muzulmánok egyaránt
megtalálhatók köztük (M. Császár, 2009:147).
Szerbiában az első írásos feljegyzés a cigányokról 1348-ból származik, mely szerint a
Görögországból érkeztek szolgaként és cipészként Dél-Szerbia területére (Čvorović, 2004). A
török uralom idején letelepedésre próbálták kényszeríteni őket, hogy rendszeresen be tudják
szedni tőlük az adót, azonban ez a próbálkozás sikertelen volt.215 A rabszolgaság eltörlése után,
Romániából nagy számban érkeztek beások a mai Szerbia területére. Ennek is köszönhető, hogy
a korábban muszlim többségű és romani nyelvet beszélő cigány kisebbség felhígult, és a Szerbia
függetlenné válást követően (1878), a 19. század végén tartott népszámlálás alkalmával 50 ezer
roma lakost jegyeztek fel, akiknek fele beszélte anyanyelvi szinten a romani nyelvet, és
mindössze 25 százalékuk volt muszlim (Kenrick, 2007:241). A 19-20. század során gyakoriak
voltak a Görögország és Törökország, majd a Szerbia/Jugoszlávia és Törökország közti
lakosságcserék, mely során keresztyén és muzulmán romákat (akik főként Belgrádtól délre
éltek) is bevontak a lakosságcserébe (Marushiakova et. al., 2001; Marushiakova-Veselin,
2001b). A második világháború idején körülbelül 30 ezer cigányt hurcoltak el vagy öltek meg
a központi hatalmak katonái. 1971-ben a hivatalos adatok szerint alig 50 ezer cigány élt Szerbia,
Montenegró és Koszovó területén, amely a második világháborús veszteségeket is figyelembe
véve még így is hihetetlenül alacsony. Ennek oka ugyanaz volt, amely más országokban is
tapasztalható. A mai napig: a cigányok vallási, kulturális és társadalmi okok miatt muszlimnak,
töröknek, szerbnek vagy albánnak is vallhatták magukat. 216 Mivel Tito idején Jugoszlávia
összes lakosa szabadon dolgozhatott a nyugati államokba, a romák a ’60-as és ’70-es évek
idején nagy számban vándoroltak nyugat-európai államokba a jobb megélhetés reményében –
nemcsak Szerbia, hanem a mai jugoszláv utódállamok területéről is (Marushiakova et. al.,
215Végül

Szerbia 1884-ben kötelezte a cigányokat letelepedésre, amely meg is valósult (Čvorović, 2004), az így
kialakult cigánytelepeket, településrészeket mahaláknak nevezik.
216 Megfigyelhető, hogy vallási és politikai beállítottságuk nagyban függött a területet uraló hatalomtól (Čvorović,
2004), próbáltak általában a hatalmon lévő nemzet kegyeiben járni.
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2001:17).Jugoszlávia korábban azon országok közé tartozott, amely viszonylag a legkevesebb
negatív megkülönböztetést alkalmazta a romákkal szemben, leghamarabb elismerte
nemzetiségi jogaikat. Az ott élő romák emiatt nagymértékben azonosultak az országban
többséget alkotó szerb lakossággal, annál is inkább, mert nagy részük akkor is a mai Szerbia
területén élt, illetve a második világháborúban konfliktusba keveredtek a horvátokkal (Illés,
2002:168). A rendszerváltás és Jugoszlávia szétszakadása idején a szerb vezetés és a cigányok
többsége jó viszonyt ápoltak egymással, mivel a cigányok a szerbek oldalán álltak a délszláv
háború idején. Megjelent több romani nyelvű újság mellett az Újszövetség romani nyelvre
lefordított változata is, illetve hivatalosan is elismerték őket nemzetiségi kisebbségként. A
hivatalos adatok szerint 147 ezer cigány él Szerbiában, számuk azonban inkább 500 ezer fő
környékére tehető. Legnagyobb számban a Vajdaságban és Dél-Szerbiában élnek. Az északon
élő romák egy része a magyar, szerb és román közösségekbe integrálódott; általában e nyelvek
egyike az anyanyelvük; és keresztyénvallásúak. A dél-szerbiaiak ezzel szemben sokkal
nagyobb arányban használják a romani nyelvet és nagyobb köztük a muzulmánok aránya is;
illetve megtalálható az albán vagy török nyelven beszélő roma kisebbség is. A koszovói háború
idején a romák a szerbek mellett álltak, emiatt sok szerb nyelven beszélő roma települt át
Koszovóból a határ túloldalára. Az ország középső területein főként nagyvárosokban élnek a
döntő többségében szerb nyelven beszélő, szerb ortodoxvallású romák. A vezetéssel ápolt jobb
viszony azonban nem mindig mutatkozik meg a mindennapi életben, gyakoriak a cigányok és
a szerbek közti összetűzések; illetve a roma lakosság életkörülményei is nagyon elmaradnak az
átlagtól.
A TÉRSÉGBEN ÉLŐ ROMÁK HELYZETE NAPJAINKBAN
A tanulmány utolsó fejezetében az Egyesült Nemzetek Szervezetének Fejlesztési
Programja által publikált statisztikai adatokra alapozva teszek megállapításokat a DélkeletEurópában élő romák foglalkoztatási helyzetére, nyelvhasználati viszonyaira, és oktatási
helyzetére vonatkozóan.

2. ábra: Munkanélküliségi ráta a 15-64 évesek körében. Forrás: UNDP 2011 alapján saját
szerkesztés
A cigány lakosság munkanélkülisége – ahogy más nemzetiségeké sem – természetesen
nem homogén, olyan tényezők befolyásolják a munkanélküliséget, mint az életkor, az
iskolázottság, az adott ország gazdasági helyzete és a térség centrum-periféria viszonyai. Úgy
vélem fontos, megállapítani, hogy bár az iskolázottsági adatok befolyásolják a munkához jutás
lehetőségét, – azaz az iskolai végzettség emelkedése csökkenti a munkanélküliséget – a
romáknak sok esetben a diszkriminációval is szembesülniük kell.
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A 2. ábrán a 15-64 éves korosztály munkanélküliségi adatait láthatóak a romák; illetve a
romák szomszédságában más nemzetiségűek körében. Minden országra jellemző, hogy a romák
körében sokkal magasabb a munkanélküliség. Az UNDP felmérése alapján Horvátországban,
Magyarországon, Szerbiába, Macedóniában és Bulgáriában a legrosszabb a romák helyzete; a
többi országban valamennyivel jobb. Albániában a két csoport közti különbség szinte
minimális.
A Kárpát-Balkán régió roma lakossága erősen differenciált a nyelvhasználatot tekintve.
A délebbi államokban a cigányok otthon dominánsan valamilyen roma nyelvet használnak, míg
ettől északabbra, a Közép-Európában azonban jellemzően a többségi lakosság nyelvén
beszélnek otthon, azaz a Balkántól északra haladva csökken a cigány nyelv használatának
elterjedtsége a cigány családokon belül (Magyarország adatiban ez a különbség markánsan
megmutatkozik). Az előbbire példa a Nyugat-Balkán, azaz Albánia és a volt Jugoszlávia több
tagállama: Szerbia, Montenegró, Macedónia, Horvátország, és kisebb mértékben, de ugyanez
igaz Bulgáriára is. Az előzőeknél kevésbé erőteljes különbséget találunk BoszniaHercegovinában és Romániában a valamilyen cigány nyelven beszélők és a többségi lakosság
nyelvét használók arányában, de ebben a két országban is a romák többsége valamilyen cigány
nyelven beszél otthoni környezetben (Bernát, 2006:120-121).
A 3. ábrán a roma népesség nyelvhasználattal kapcsolatos statisztikai adatai szerepelnek.
A romák gyakran kényszerültek/kényszerülnek arra, hogy megtanulják az ország vagy
népcsoport nyelvét, amelynek közelében éltek, ezáltal többnyelvű közösségek jöttek létre.
Fontos azonban megemlíteni, hogy a „szomszéd” a legritkább esetben tanulta meg a romani
nyelvet. Ebből adódik az, hogy a roma háztartások többségében több nyelvet is használnak a
hétköznapok során. Ez általában a romani nyelv mellett az adott ország hivatalos nyelve, vagy
például Macedónia esetén az albán többségű területeken a romani mellett az albán nyelv.
Kivételt Magyarország jelent, ahol a roma népesség döntő többsége egy nyelvet (amely
általában a magyar) használ otthon, így az integráció előtti nyelvi akadályok ebben az országban
a legkisebbek.

3. ábra: A felmérésben szereplő roma lakosság otthoni nyelvhasználata. Forrás: UNDP 2011
alapján saját szerkesztés
Mindegyik délkelet-európai országban jellemző, hogy a roma gyerekek lemorzsolódása
szignifikánsan magasabb, mint a többségi társadalom és más kisebbségek gyermekeié.
Ugyanígy még mindig bevett gyakorlat, hogy a roma gyerekek „speciális” osztályokban
tanulnak, a többségi gyerekektől elkülönítve.
Roma Integráció Évtizede program 2005–2015 különösen az oktatási szektorban kíván
eredményeket elérni. A Program 2005-ben indult a Világbank, a Nyílt Társadalomért Intézet és
az ENSZ fejlesztési szervezetének kezdeményezéseként. Célja, hogy nyolc ország –
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Horvátország, Csehország, Magyarország, Macedónia, Románia, Szerbia, Montenegró,
Szlovákia és Bulgária – roma kisebbségének javítsa életkörülményeit, segítsen a közösség
tagjainak beilleszkedni a társadalomba. A résztvevő országok száma napjainkra tizenkettőre
bővült Az országok körforgásszerűen átveszik egy-egy évre a program irányítását. A helyi
szinten dolgozó roma civil szervezeteknek fontos szerep jut a program megvalósításában: ők
adaptálják és juttatják el a romákhoz az integrációs programot (M. Császár, 2009:143).

33. ábra: Az oktatásban való részvételi arány a 15-24 évesek körében, a vizsgált országokban.
Forrás: UNDP 2011 alapján saját szerkesztés
A legelmaradottabb területeken az analfabetizmus sem ritka, de más területen sem sokkal
jobb helyzet. Az UNDP 2004-es felmérésével összehasonlítva elmondható, hogy Macedónia és
egy esetben Szerbia, illetve Albánia kivételével minden országban javultak a romák
iskolázottsági mutatói. Azonban a végzettségi szint emelésével exponenciálisan csökken a
romák oktatásban való részvételi arány. Beszédes a 4. ábra, amely az oktatásban való részvételi
arányt mutatja a 15-24 éves korosztályban a romák és nem romák körében. Magyarország
pozitív példa lehet a többi ország számára, 217 itt a legkisebb a két csoport közti különbség.
Magyarországot messze lemaradva követi Horvátország, a többi országban pedig egészen
katasztrofális a helyzet.
KONKLÚZIÓ
A tanulmányból több következtetés is levonható, melyet az alábbiakban kívánok
részletezni.
A muszlim és keresztyén vallást gyakorló romák az elmúlt évszázadban gyakran váltak a
népességcserék (görög-török, bolgár-török, jugoszláv-török) áldozatává; a háborúk elől pedig
általában nyugat felé menekültek. A törökök vallási alapon különbséget tettek a romák közt,
amely gazdasági helyzetükben és életkörülményükben is megmutatkozott: a nem-muszlim
romákat haradzs fizetésére kötelezték, míg a muszlim romák az előkelők udvarában is
szolgálhattak, zenélhettek (Cardillo, 2009:11-12).
A szocializmus idején a romák viszonylagosan jobb körülmények között éltek; a
kommunista pártok aktívan gyűjtötték a roma párttagokat, ezáltal is elősegítve az integrációt
(Barany, 2000).A Balkán államaiban is lezajlott rendszerváltás hatásaként, a kilencvenes évek
elejétől jelentkező társadalmi-gazdasági problémák felerősödésének következtében a roma
népesség periférikus helyzete még inkább fokozódott.
Véleményem szerint mi magyarok ezt egészen másképp gondolhatjuk, hiszen még itt is rengeteg teendő van hátra
a romák felzárkóztatásának érdekében. Ebből is látszik, hogy mennyire nehéz a balkán államaiban élő romák
helyzete.
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Mivel mindig is „marginális” foglalkoztatottak voltak a deklaráltan teljes foglalkoztatású
társadalmakban, így a válság(ok) megjelenése után természetszerűleg ők voltak az elsők, akik
elveszítették a munkahelyüket. Ők voltak az elsődleges elszenvedői a szociális rendszer
megkurtításának, a privatizációs folyamatnak, semmit, vagy szinte semmit nyervén a
reprivatizáció során. A szövetkezetek cigány dolgozói gyakorlatilag minden országban
kimaradtak a földvisszatérítésből, mivel korábban földdel nem rendelkeztek (Illés, 2002:157158,166).
A térség rendszerváltás óta tartó politikai átrendeződése és az ezt övező etnikai
konfliktusok – leginkább Jugoszlávia felbomlása és annak következményei – is hátrányosan
érintették a Délkelet-Európában élő romákat, fokozták perifériális helyzetüket.
A romák egy vizsgált országban sem alkotnak homogén közösséget, az eltérő történelmi
múlt, a vallásgyakorlás és a nyelvhasználat is megkülönbözteti őket. Egyes romának tekinthető,
vagy romákkal rokonítható népcsoportok megpróbálnak minél több lehetőséget megragadni
ahhoz, hogy ne tekintsék őket romáknak. A roma közösségekben a „preferált identitás”
jelensége is megfigyelhető. Ennek oka, hogy a romák minél inkább próbálnak asszimilálódni a
többségi társadalomhoz a faji és vallási diszkrimináció elkerülése érdekében; illetve több is úgy
gondolják főként a tanultabb rétegekben (véleményem szerint sajnos talán joggal), hogy a roma
származás megnehezítheti szakmai és civil előmenetelüket.
Megállapítható továbbá az is, hogy a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek egyaránt
növekednek cigányságon belül, illetve a romák és az adott ország más nemzetiségei között.
Habár minden országban vannak kisebb-nagyobb számú csoportok, akik a szegénységi küszöb
alatt kénytelenek élni vagy a társadalom perifériájára sodródnak; a cigány népesség körében ez
a folyamat sokkal gyakrabban előfordul, illetve lefolyása is sokkal intenzívebb és
drasztikusabb. A roma népesség döntő többsége napjainkban munkanélküli és a különböző
segélyektől és a központi támogatásoktól függ.
Általánosságban elmondható az is, hogy a romák és más nemzetiségek közt egyfajta
„társadalmi távolságtartás” van, amely abban nyilvánul meg, hogy bár a mindennapi életben
toleránsak egymással szemben, nagyon ritka a két csoport közti keveredés/házasságkötés, mivel
ezt általában mindkét fél, adott esetben egy roma férfi és egy nem-roma nő szülei egyaránt
ellenezhetik.
Nagyon fontos és hasznos a romák számára, hogy különböző Európai Uniós projektek,
NGO-k támogatják a mélyszegénységben élő romákat, oktatásfejlesztéssel és anyagi
támogatással próbálják jobbra fordítani sorsukat, azonban amíg a romák nem képesek
egységesen fellépni és önmaguk is megoldást találni a problémáikra a roma-kérdésben nem
várható valódi áttörés, csak „tüneti kezelés”.
A romani anyanyelvű gyerekek számára elérhetővé kell tenni legalább az általános
iskolában a romani nyelvű oktatást,218 azonban emellett az adott ország hivatalos nyelvén is
meg kell tanulniuk a lehető leghamarabb annak érdekében, hogy lehetőségük legyen a többségi
társadalomba történő integrációra.
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A SZUBJEKTÍV JÓLLÉT FŐVÁROSI LOKÁLIS VIZSGÁLATÁNAK
TANULSÁGAI
BEVEZETÉS
Szinte minden tudományterületen tetten érhető az ember arra irányuló törekvése, hogy
saját magát jobban megértse. Az eredményes, elégedettséggel eltöltő élet és némileg eltérő
értelmezésben a boldogság kérdéskörének kutatása mindig is foglalkoztatta az emberiséget. A
nyugati társadalmakhoz hasonlóan az 1970-es évektől kezdve, de főleg a rendszerváltás után
hazánkban is előtérbe kerültek az olyan kérdések, mint az életszínvonal vagy az életminőség.
Geográfusként, de különösen terület- és településfejlesztéssel foglalkozóként ezek a kérdések
engem is régóta érdekelnek, hiszen a területfejlesztés célja is végső soron az emberek
életminőségének és elégedettségének, tehát szubjektív jóllétének növelése.
A szubjektív jóllét kérdésével korábban a filozófia, manapság leginkább a pszichológia,
a közgazdaságtan és különösen a szociológia foglalkozik, rendszerint eltérő megközelítésben
(1. ábra). A boldogság és a szubjektív jóllét bár látszólag igen hasonló, mégsem szinonim
fogalmak. A szubjektív jóllét (well-being) leggyakoribb interpretációja az elégedettség a
kutatásokban rendszerint elkülönül a boldogságtól. Az erre irányuló vizsgálatok szerint magát
boldognak valló emberből lényegesen több van (nagyjából 25%-kal) mint elégedettből
(Andorka 1996, Hegedűs és Lengyel 2004). Ennek ellenére az elégedettség tudományos,
szociológiai módszerekkel lényegesen egyszerűbben vizsgálható, mint a számos kulturális,
vallási és egyéb nehezen kvantifikálható tényezőt magában hordozó boldogság. Ugyanakkor az
elégedettség megítélése is kultúránként eltérő lehet (Csíkszentmihályi és Mei-Ha Wong 1991).
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1. ábra: A szubjektív jóllét különböző értelmezései tudományterületenként
A témában publikált kutatások alapján általában véve az egyén elégedettsége a munkával,
a különböző intézményekkel valamint a megélt történelemmel mutat összefüggést, míg a
boldogság esetében inkább a személyes mikrokörnyezet, a család, a gyermek, a társas
kapcsolatok minősége a mérvadó (Schwartz és Melech 2000). Ez egyrészt megerősíti, hogy az
elégedettség összetevőinek elemzése megbízhatóbb eredményekkel kecsegtet, másrészt arra is
rávilágít, hogy egy a saját vizsgálatomhoz hasonló területfejlesztési szempontokat is
felvonultató kutatásban miért célszerűbb a boldogság helyett az elégedettség kérdéskörének
vizsgálatát választani. Az által, hogy megismerjük azokat a legfontosabb tényezőket, amelyek
megléte az emberek többségéből elégedettséget vált ki, a fejlesztési intézkedéseket mind
területi, mind települési szinten közelebb hozhatjuk azok célcsoportjához, a lakossághoz.
Másrészt a szubjektív jóllét elemeinek vizsgálatával jobban megérthetjük azokat a társadalmigazdasági folyamatokat, amelyek az adott területen folynak, és akár arra is rávilágíthatunk,
hogy egy adott intézkedés miért vagy éppen miért nem éri el a kívánt hatást.
A SZUBJEKTÍV JÓLLÉT KUTATÁSÁNAK ELMÉLETE
A szubjektív jóllétet legtöbb esetben az élet különböző területeinek átfogó értékeléseként
azonosítják, lényege az élettel való általános elégedettség. A szubjektív jelző azért is igen
indokolt, mert az emberek az életüket a saját értékeik, igényeik, szükségleteik és vágyaik szerint
értékelik, így az nem egy objektív, külső mércéhez, hanem a saját belülről jövő elvárásaikhoz
kötődik (Hajdu és Hajdu 2013). A kutatások eredményei szerint az érzelmi állapot mutatói
erősen korrelálnak az elégedettség mérőszámaival (Frey és Stutzer 2002, Kahnemann és
Krueger 2006), a különböző földrajzi területeken az életminőség szubjektív és objektív mutatói
szintén erős korrelációban állnak egymással (Moro et al. 2008, Oswald és Wu 2010).
Mary Daly szerint az emberi szükségletek öt fő aspektusa a pszichológiai aspektus, a
biztonság, a valahova tartozás, a megbecsülés és az önmegvalósítás. Ezek többsége endogén,
az ember természetéhez kapcsolódó tényező, mely a gazdaság által nehezen befolyásolható. A
biztonság azonban – úgymint család, lakás stb. – egyúttal a többi tényező sikerének alapja is,
hiszen ha az ember anyagi jóléte nem biztosított, a többi tényező megvalósulása is veszélybe
kerül. Mindez azt jelenti, hogy a külső beavatkozás ezen a téren is elengedhetetlen a fejlődés
beindításához (Daly 2011).
A szubjektív jólléttel foglalkozó kutatások egyik legtöbbet vizsgált kérdése az
elégedettség és az anyagi helyzet kapcsolata. Az általában idősoros, keresztmetszeti és panel
adatokon végzett elemzések rendszerint egyirányú, ám nem túl erős összefüggést mutatnak
(Hajdu és Hajdu 2013). Mivel a gazdasági és társadalmi jelzőszámoknak számos hiányossága
van, az objektív vizsgálatok nélkülözhetetlen kiegészítői a társadalom életminőségének
szubjektív mutatói. Saját életminőségének értékelésekor az egyén szerepe az elsődleges, így a
szubjektív jóllét mérésére vélhetően a szubjektív mutatók a legalkalmasabbak (Diener et al.
2009). A szubjektív jóllét mért szintje külső ellenőrzést adhat a gazdasági mutatókról, és azok
helyesbítő tényezője lehet. A szubjektív jólléttel kapcsolatos kutatások eredményei fontos
bemeneti adatot jelentenek a politikai alternatívák költség-haszon elemzésekor is (Második
európai életminőség-felmérés 2007).
A VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZERTANA
A szubjektív jóllét vizsgálata új elemnek számít a társadalomföldrajzban és a
területfejlesztésben. A témában eddig publikált, főleg szociológiai vizsgálatok általában
országos szinten történtek, az alany településének típusa is csak néhány esetben (pl. Lengyel és
Janky 2003) került be a vizsgált változók körébe. Bár a nyugati városföldrajzban már
évtizedekkel ezelőtt felismerték a téma helyi szinten történő vizsgálatának fontosságát (Pacione
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1980, 2003), arra eddig nem volt példa, hogy egy nagyvároson belül különböző városrészek
komplex összehasonlítására tettek volna kísérletet. Nincs tehát információ arra vonatkozóan,
hogy lehetséges-e, érdemes-e a szubjektív jóllét társadalmi elemeinek vizsgálatát lokális szinten
végezni? Munkám egyik fő célkitűzése ennek a kísérletnek a megvalósítása volt.
A kutatásom alapjául szolgáló adatbázis 2013 nyarán kérdezőbiztosos kérdőívezés útján
jött létre. Kispest (XIX. kerület) és Belváros-Lipótváros (V. kerület) esetében 7,5 ezrelékes
mintamérettel dolgoztam, az eredményeket a reprezentativitás érdekében korcsoportok szerint
súlyoztam, ezzel kiküszöbölve a random walking, vagyis adott útvonalon, előre megahatározott
algoritmus alapján történő véletlen sétás mintavételi módszer használatából adódó torzítást. A
vizsgálandó kerületek kiválasztásánál fő szempont volt, hogy egy belvárosi és egy külvárosi,
1950. után Budapesthez csatolt kerület kerüljön összehasonlításra, amelyeket lehetőleg
országos főútvonal köt össze. Mivel a kérdőíves felmérés egyetemi terepgyakorlat keretében
zajlott, a hallgatók korlátozott számára tekintettel az alacsonyabb lélekszámú kerületek élveztek
prioritást. Ezen szempontok figyelembevételével esett a választás Belváros-Lipótvárosra és
Kispestre, amelyeket az Üllői út (4-es főút) köt össze egymással.
A vizsgálat során használt ívek kérdései részben megegyeztek a World Values Survey
nemzetközi, a társadalmak értékrendjét vizsgáló kutatás ötödik hullámának a szubjektív jólléttel
összefüggésbe hozható kérdéseivel (TÁRKI 2009). Ezenkívül a kérdőívek a kerület szubjektív
megítélésére, saját preferenciákra, valamint a megkérdezett érzelmi-racionális beállítottságát
vizsgáló kérdéseket is tartalmaztak. A válaszadás minden esetben skálás formában történt. A
kérdőíves vizsgálatok skálás kérdéseinél gyakran okoz gondot azok eltérő mérési szintje,
struktúrája illetve elemszáma, továbbá az, hogy adott esetben az alanyok személyes
beállítottságukból adódóan eltérő módon ítélik meg saját véleményük pozícióját a skálán
(különösen a tízes skálán). Ennek kiküszöbölésére a kutatók az adatelemzés során gyakran nem
a válaszként kapott számokat, hanem az átlagtól való relatív eltérést vizsgálják (Lengyel és
Janky 2003). Regressziós vizsgálataim során magam is ezt az eljárást alkalmaztam. A
kutatásom egyik fontos forrása a World Values Survey által is gyakran alkalmazott tízes skála
használatát az adatokon végzett regresszió analízis minél nagyobb pontossága indokolta.
Kutatásom célja választ adni arra a kérdésre, hogy van-e lényeges, egyértelmű különbség
Budapest két, sok szempontból igen eltérő kerülete között a szubjektív jóllét alakulásában
illetve annak legfontosabb feltételeiben. Amennyiben a vizsgálat nem mutat ki jelentős
különbséget a két kerület között, valószínűsíthető, hogy a kutatás lokális szintje túl alacsonynak
bizonyult. Abban az esetben azonban, ha a két kerület között jelentős és egyben jól
magyarázható eltérések rajzolódnak ki az elégedettség és összetevőinek vonatkozásában, joggal
feltételezhetjük, hogy a különböző városrészek/települések eltérő társadalmi struktúrája a
szubjektív jóllét összetevőiben is megmutatkozik, tehát az ehhez hasonló lokális kutatás más
esetben is érdekes és hasznos eredmények forrása lehet. Jelen vizsgálatom további tárgyát
képezik azok a kérdések, amelyek azt tekintik át, hogy a kerület adottságai közül melyek azok,
amelyek legnagyobb mértékben befolyásolják azt, hogy az alany mennyire szeret ott élni.
Munkámban a fent említett kérdéseket a felmérés eredményeinek statisztikai
feldolgozását követően többváltozós, lineáris regressziós modelleken keresztül vizsgáltam
SPSS program segítségével. A témában készült hazai és nemzetközi vonatkozású tanulmányok
eredményei alapján a magyarok elégedettsége a következők szerint alakul (Bradburn 1969,
Lengyel és Janky 2003):
 a lakott település típusát tekintve a városban élők elégedettebbek a falusiaknál, ugyanakkor a
fővárosban élők a falusiaknál is elégedetlenebbek,
a fiatalok általában elégedettebbek az időseknél,
 a szubjektív jóllét legerősebb hazai befolyásoló tényezője az, hogy az illetőnek az adott
időszakban van-e munkája,
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 a jövedelem szintje, bár kapcsolatban áll az elégedettséggel, a hazai jövedelmi szint mellett csak
gyenge hatást gyakorol arra.
Utóbbi megállapítás csak első ránézésre meglepő, ugyanis nemzetközi kutatások
alátámasztották, hogy az egy főre jutó bruttó nemzeti termék – ami a jövedelmek színvonalában
is leképeződik – szintje csak nagyjából 10.000 $/fő/év szintig növeli jelentős mértékben az
egyén élettel való elégedettségét (Inglehart 2000), a magyar GNP értéke pedig meghaladja ezt
a szintet (19.500 USD/fő)(CIA 2013). Azok közül, akiknek van munkájuk, összességében az
önálló foglalkozásúak, például a vállalkozók a legelégedettebbek, ami – mint saját kutatásom
eredménye is utal rá – valószínűsíthetően a magas fokú szabadság és önrendelkezés eredménye.
Ezeken túl a más emberekbe vagy intézményekbe vetett bizalom is növeli az elégedettség
esélyét, az iskolázottság viszont önmagában nem bír jelentős befolyásoló erővel (Lengyel és
Janky 2003). Budapest két, sok tekintetben különböző kerületét a szubjektív jóllét
szempontjából vizsgálva hipotézisként magam is ezen tényezők érvényesülésére számítottam.
A munka során a hipotézisekben megfogalmazottakon túl olyan tényezőket is bevontam a
vizsgálatba, amelyek a témában eddig publikált tanulmányokban nem kerültek szóba, vagy nem
mutattak szignifikáns összefüggést. Ilyen volt többek között az alany saját sorsára vélt
befolyása, vallási aktivitása, polgári jogainak érvényesítése valamint érzelmi vagy racionális
beállítottsága.
A vizsgálat második logikai egységében arra kerestem a választ, hogy melyek azok a
tényezők, amelyek leginkább befolyásolják azt, hogy a lakosok mennyire szeretnek az adott
kerületben lakni. Ennek megválaszolására nyolc tényező érvényesülését vizsgáltam: a
környezet egészségessége, kellemessége; munkalehetőség; közlekedési lehetőségek;
egészségügyi intézmények; iskolák; közbiztonság; üzletek; szabadidős lehetőségek.

A VIZSGÁLAT HELYSZÍNEI
A kérdőíves vizsgálat első helyszínét, Kispestet (2. ábra) 1950. január elsején NagyBudapest létrehozásakor csatolták a fővároshoz annak XIX. kerületeként. A területen a XIX.
század második és a XX. század első felében Budapest és környékének iparosodása hatására
robbanásszerű népességnövekedéssel járó gyors agglomerálódás zajlott le, amelyhez a későbbi
parcellázások, lakásépítések és közlekedési fejlesztések is hozzájárultak. A lakosság rohamos
növekedésével az infrastruktúra és az intézményrendszer csak jelentős késéssel tudta tartani a
lépést. Mindez számos problémához és lakossági konfliktushoz vezetett, melynek nyomai
sokszor még napjainkban is felfedezhetők (Beluszky 2002). A kerület népsűrűsége 6295,8
fő/km2, az 1 km2-re jutó lakások száma itt a legmagasabb a fővároson belül. A kerület
lakónépessége 1980 és 1990 között még dinamikus növekedést mutatott, ami azonban a
rendszerváltás után megváltozott: ma a lakosság száma (59.055 fő) alig haladja meg az 1980as értéket. A felnőtt korúak közel 60%-a legalább érettségivel, 20%-a pedig felsőfokú
végzettséggel rendelkezik. 2011-ben Kispesten a gazdaságilag aktívak száma nem érte el a
2001. évi értéket; a kerület munkanélküliségi rátája 5,26% volt (KSH 2013).
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2. ábra: A kutatás során vizsgált kerületek: Belváros-Lipótváros (V.) és Kispest (XIX.)
Az V. kerület (2. ábra), más néven Belváros-Lipótváros Budapest egyik legrégibb és
legpatinásabb kerülete, sok szempontból a főváros, illetve tágabb értelemben az ország
közigazgatási, kereskedelmi és turisztikai központjának tekinthető. A lakások mintegy 90%-a
1945 előtt épült. A kerület lakónépessége 1980 és 2011 között gyakorlatilag felére, 50.128 főről
25.210 főre csökkent. Népsűrűsége mintegy másfélszerese Kispestének. A 100 lakott lakásra
jutó lakosok száma igen alacsony, nem éri el a 200 főt. Lipótváros Budapest leginkább
elöregedett kerülete, ahol több mint négy idős ember jut egy fiatalkorúra. A kerület
lakosságának több mint 30%-a inaktív kereső. A családok átlagos gyermekszáma a fővároson
belül itt és a VI. kerületben a legalacsonyabb. A felnőtt korúak mintegy ¾-e legalább
érettségivel, 40%-a pedig felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A kerület munkanélküliségi
rátája 2011-ben 5,03% volt. A nemzetiségi lakosok aránya meghaladja a 10%-ot, a németek
aránya a fővároson belül Belváros-Lipótvárosban is kimagasló (KSH 2013).
Az előzőekből jól érzékelhető, hogy az általam vizsgált két fővárosi kerület társadalmigazdasági viszonyai között igen jelentős különbségek vannak, melyek a két terület eltérő
funkciójából és fejlődési pályájából adódnak. Ezek alapján a két kerület akár két különálló
települést is alkothatna, ami rávilágít arra, hogy egy nagyvároson belül a fejlesztéspolitikának
mennyire sokféle és eltérő jellegű problémával kell szembenéznie. Összehasonlító
vizsgálatomhoz ezek a tények szolgáltatták a kiindulási alapot.
A KÉT KERÜLET SZUBJEKTÍV JÓLLÉTÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI
Vizsgálatom során először azokat a változókat vizsgáltam, amelyeknek elsődleges
hipotézisem alapján hatniuk kell a lakosság elégedettségére (az alany kora; neme; van-e
munkája; vállalkozó-e; jövedelmi szintje; bízik-e másokban). A következő lépésben néhány
általam nagy magyarázóerejűnek vélt változót (mennyire képes az alany saját életének
eseményeit befolyásolni; vallási aktivitás; végzettség; polgári jogok érvényesítése;
érzelmi/racionális beállítottság) is bevontam a vizsgálatba.
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A kispesti adatbázis elemzésének (1. táblázat) első lépcsőfokánál a kiinduló hipotézis
változói közül ebben az esetben is a jövedelmi szint, az életkor és a másokba vetett bizalom lett
szignifikáns. A modell magyarázóereje azonban itt is igen gyenge.
Az általam beillesztett változókkal együtt némileg átrendeződtek a viszonyok. A
jövedelmi szint meggyengült szignifikanciája miatt kikerült a modellből, helyére a munkaügyi
státusz és az ezúttal is legerősebben ható saját sorsra vélt befolyás került. Ennek a már erősebb
magyarázóerejű modellnek (adj. R2=0,311) a változói erősségi sorrendben az alany saját sorsára
vélt befolyása, a másokba vetett bizalom, a munkaügyi státusz és az elégedettséggel ebben az
esetben is ellentétes irányú mozgást végző életkor.
Ahhoz, hogy a megkérdezett mennyire szeret a kerületben lakni, a hipotetikus nyolc
változóból mindössze négy járul hozzá szignifikánsan. Ezek erősségi sorrendben a környezet
egészségessége, kellemessége, a közbiztonság, a közlekedési lehetőségek és a munkalehetőség.
Kispest mintájánál a közlekedési lehetőségek nem okozott multikollinearitást, viszont továbbra
is érdekes, hogy a mutató a kerület megítélésével ellentétes irányú mozgást mutat.
Belváros-Lipótváros mintájának elemzésekor több különbség is mutatkozott a kispestihez
képest (1. táblázat). Az elsőként vizsgált változócsoportból mindössze az életkor és a vallási
aktivitás maradt szignifikáns, mindkettő ellentétes irányú mozgást mutatva a függő változóként
funkcionáló elégedettséggel. Megemlítendő, hogy a vallási aktivitás mutatójának szignifikancia
szintje is csak éppen hogy megüti a modellben maradáshoz szükséges szintet (0,050), az életkor
változójával jól érzékelhetően zavarják egymást, ráadásul ez a mutató a többi vizsgálat során
sem viselkedett megbízhatóan. Mint az várható volt, az így létrehozott regressziós modell
magyarázóereje ebben az esetben is gyenge.
A saját hipotézisemhez tartozó változók beépítésével a vallási aktivitás mutatója ki is esett
a regressziós modellből, helyette a saját sorsra vélt befolyás és – várakozásaimmal szemben –
az iskolai végzettség épült be. Az immáron erősebb magyarázóerővel (adj. R2=0,256) bíró
modellben az eddigiek alapján nem meglepő módon a legbefolyásosabb tényező a saját sorsra
vélt befolyás, amelyet erősségben az életkor és az iskolai végzettség követ.
Belváros-Lipótváros mintájában a kerület, mint lakóhely megítélését a kapott modell
alapján mindössze három változó befolyásolja szignifikánsan: Ezek erősségi sorrendben (1.) a
környezet egészségessége, kellemessége, (2.) a közbiztonság és (3.) az üzletek. Utóbbi
valószínűsíthetően a kerület Kispestnél jobb anyagi helyzetének köszönhető. A modell
magyarázóereje ez esetben érzékelhetően gyengébb, mint a külvárosi vizsgálat esetében.
Kispest
Belváros-Lipótváros
(XIX. kerület)
(V. kerület)
Saját sorsra vélt befolyás (+) Saját sorsra vélt befolyás (+)
A szubjektív jóllét
Másokba vetett bizalom
(+) Életkor
(–)
(az élettel való elégedettség)
Munkaügyi státusz
(+) Iskolai végzettség
(+)
fő elemei
Életkor
(–)
A környezet egészségessége, A környezet egészségessége,
kellemessége
(+) kellemessége
(+)
A kerület, mint lakóhely
Közbiztonság
(+) Közbiztonság
(+)
megítélésének fő elemei
Közlekedési lehetőségek (–) Üzletek
(+)
Munkalehetőség
(+)
1. táblázat: A regressziós modellekben alkalmazott változók és azok erősségi sorrendjének
összefoglaló táblázata. A (+/–) jelek a változók függő változóhoz (elégedettség; a kerület
megítélése) viszonyított mozgási irányát mutatják. A vastag betűs tényezők hatása mindkét
kerület modelljében szignifikáns volt.
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ÖSSZEGZÉS
A szubjektív jóllét és annak összetevői mindkét kerületben meglehetősen hasonlóan
alakulnak, van azonban néhány különbség, ami a továbbiakban magyarázatra szorulhat. A
témában történt eddigi kutatások eredményei alapján létrehozott hipotetikus változólista elemei
közül (életkor, munkaügyi státusz, jövedelem, önálló foglalkozás, másokba vetett bizalom,
iskolázottság) közül kizárólag az életkor mutatott mindkét kerület esetében szignifikáns
összefüggést az elégedettséggel. A jövedelem szintje és a másokba vetett bizalom csak a
kedvezőtlenebb gazdasági helyzetben lévő Kispesten bírt kiemelkedő fontossággal. A fentebb
említett tényezők mellett saját tapasztalataim és elképzeléseim alapján az alany sorsára vélt
saját befolyását, vallási aktivitását, polgári jogainak érvényesítését és érzelmi vagy racionális
beállítottságának hatását is megvizsgáltam. A saját hipotézisem alapján bevont változókkal
kibővített modellben az életkoron kívül a saját sorsra vélt befolyás bizonyult még közös,
egyúttal messze legerősebben befolyásoló tényezőnek. A kispesti mintában ezeken kívül – a
rosszabb anyagi helyzet ismeretében logikusan – a munkaügyi státusz, az általánosságban
lényegesen magasabban kvalifikált Belváros-Lipótvárosban pedig az iskolai végzettség volt
szignifikáns.
A két vizsgált kerület, mint lakóhely szubjektív megítélését meghatározó tényezők közül
a nyolc hipotetikus változóból (a környezet egészségessége, kellemessége; munkalehetőség;
közlekedési lehetőségek; egészségügyi intézmények; iskolák; közbiztonság; üzletek;
szabadidős lehetőségek) csak a környezet egészségessége, kellemessége és a közbiztonság volt
szignifikáns mindkét modellben. Kispesten – részben szintén az anyagi helyzettel
összefüggésben – a munkalehetőség és a közlekedési lehetőségek volt még jelentős befolyásoló
tényező. Utóbbi ellentétes irányú mozgást mutat a kerület megítélésével, ami
valószínűsíthetően a közlekedés Belváros-Lipótvároshoz mérten is jelentős zaj- és
légszennyezésének tudható be. Ezt az is alátámasztja, hogy a modellben a legbefolyásosabb
tényező éppen a környezet egészségessége, kellemessége volt. A belvárosi modellben az előbb
említett változó és a közbiztonság mellett az üzletek változó hatása volt szignifikáns, ami
megítélése szerint a belvárosi lakosság jelentősebb vásárlóerejével magyarázható.
Konklúzióként levonható, hogy a két kerület modelljeiben általában megegyező tényezők
az egyén legfontosabb szükségleteiből (saját sorsra vélt befolyás – cselekvőképesség,
egészséges környezet, biztonság) adódnak, amiben a szintén szignifikáns változóként ható
életkornak is nyilvánvalóan kulcsszerepe van. A két modellben eltérő változók (munka,
jövedelem, üzletek) pedig nagyrészt az anyagi helyzethez, valamint az életminőség magasabb,
posztmodern, posztmateriális elemeihez (bizalom, iskolázottság) köthetők. Ezek rendszerint
akkor kapnak fontosabb szerepet egy adott társadalomban, ha az alapvető emberi szükségletek
biztosítása az anyagi javak nagymértékű rendelkezésre állása következtében már nem kérdéses
többé (Inglehart 1997). Vizsgálatom eredményei alapján a két vizsgált kerület közti legnagyobb
különbség az anyagi és ennek következtében a posztmateriális tényezők szerepében tükröződik.
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Rákóczi Attila220
A KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS TÁJVÉDELMI ELŐÍRÁSAINAK
KONFLIKTUSAI, A MEGOLDÁS LEHETŐSÉGEI A KUNHALMOK PÉLDÁJÁN

BEVEZETÉS
A kunhalmok társadalmi, kulturális, és tájvédelmi szempontból is nagy jelentőséggel
bírnak a Kárpát-medence történelmében. Ezen értékes ember által alkotott képződményekben
nagymértékű pusztulás állt be az utóbbi időkben. Több próbálkozás is történt a védelmükért
Magyarországon, de ezek ellenére sem állt meg a rongálódásuk. Komoly lépést kellett tenni a
megoldásra, amit az agrárszabályozásban vezettek be, így az Európai Uniós és a nemzeti
agrártámogatásokhoz kapcsoltak, ily módon kívánják megvédeni a még megmaradt halmokat.
Sokszor vitatott kérdés, hogy a természetvédelmi, tájvédelmi célokat, megvalósítani kívánt
állapotokat érdemes-e jogszabályi előírásokkal, szankciók által elérni, megvalósítani.
A KUNHALMOK
Az egykor vízjárta síkság jellemző földpiramisai Győrffy István, a honi néprajztudomány
jeles képviselője szerint, „olyan 5-10 méter magas, 20-50 méter átmérőjű, kúp vagy félgömb
alakú képződmények, amelyek legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen terültek el, s nagy
százalékban temetkezőhelyek, sírdombok, őr- vagy határhalmok”. A legrégebbi ember alkotta
kultúrtörténeti emlékeink a kunhalmok. Több típusok ismert, keletkezésük i.e. 4000-től, a XII.
századik tehető. A legtöbb Árpád-kori tárgyi emlék ezeken a halmokon vagy környékén
található. Temetők, síremlékek, templomok, településhelyek, kolostorok, monostorok
(Szelekovszky 2005). A kunhalom kifejezés már általánossá vált a köznyelvben, azonban
helytállósága vitatható, ha számba vesszük a régészeti feltárások eredményeit. Hazánkban
gyakori, de az Erdélyben, Dél- és Kelet-Oroszországban, Közép- és Belső Ázsiában is nagy
számmal előforduló halmok jelentős része nem kapcsolódik az Ázsiából betelepülő kun
népcsoporthoz. A régészeti kutatások kiderítették, hogy a halmok nagy része rézkori,
korabronzkori temetkezések, bronzkori telepek, szarmata, germán, honfoglalás kori temetők,
Árpád-kori templomok és sírok, olykor valóban kun temetkezések nyomait őrzik (Tóth 1988).
Még a nem szántott, akár ősgyeppel fedett halmokat is leggyakrabban szántók övezik,
ezek a „kultúrsivatagból oázisszerűen kiemelkedve menedékhelyet biztosítanak számtalan
növény- és állatfaj számára” (Tóth 2004).
A halmok közvetlen környezetüktől eltérő geológia, talajtani sajátosságaik miatt alkalmasak a
régmúlt idők környezeti, természeti viszonyainak feltérképezéséhez, rekonstruálásához. Egy
ilyen, a Csípő- halmon végzett rekonstrukciós kísérlet mutatja be a Hortobágy 6000 évvel
ezelőtti talajtani, és botanikai állapotát (Barczi et al. 2006).
Szomorú az a tény, hogy egy-két kivétellel addig soha semmit nem tettek az itt élő társadalmak
a megmaradásukért, kivéve azokat, akik i.e. 4000-3000 körül építették. Európai államként is,
sajnos még mindig aggódnunk kell a történelem legrégebbi ember alkotta építményinek a
kunhalmok további sorsa és megmaradása végett (Szelekovszky 2005).
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A KUNHALMOK PUSZTULÁSÁNAK OKAI
Egykor Magyarországon több mint 40.000 db kunhalom volt található. A Körös-Maros
Nemzeti Park nyilvántartásából kiderül, hogy ebből a mai Békés megye területén 1533 db volt
fellelhető. A halmok mindig szorosan kötődtek az aktuális társadalmakhoz, így kultúrát is
teremtettek. Számos monda, mese kapcsolódik egy–egy települési halomhoz, így helytörténeti,
kultúrtörténeti, néprajzi szerepük is kiemelendő. A halmok jelentős része mindig is a
mezőgazdálkodás által érintett területeken terült el. Folyamatosan csökkent a számuk a
századok során, főként a mezőgazdaság és vallás erejének csökkenése miatt (Tóth 2002). A
XX. század második felében az országra jellemző intenzív, nagyüzemi mezőgazdálkodás
következtében nagy számban pusztultak el. Vagy egyszerűen eltúrták, elhordták az utukban álló
halmokat az üzemek, vagy felszántották, és bevetették a területüket. Manapság is elmondható,
hogy a még megmaradt halmok térben elszórva, – beékelődve a művelt területek köz é–
helyezkednek el, főként szántóterületek határolják.
VÉDELMÜK TÖRTÉNETE, NEMZETI ÉS KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS
A magyar történelem során hosszú ideig semmilyen védelem nem volt a kunhalmok
vonatkozásában. A XX. század végén Alföld Kutatásért Alapítvány hívta fel elsőként a
figyelmet a halmok védelmére. A tevékenységük is hozzájárult a természet védelméről szóló
1996. évi törvény, és a hozzá tartozó kunhalom kataszterezés létrehozásához. A törvény ex-lege
védettséget biztosított számukra (Szelekovszky 1999). Az akkori védelem hibája az volt, hogy
a törvényre nem alkottak végrehajtó rendeletet, így pusztulásuk nem állt meg, számuk
folyamatosan csökkent. A kataszterezés során 380 db olyan kunhalmot találtak Békés megye
területén, melynek még volt természetvédelmi és tájképi jelentősége, ebből 264 db nem állt
mezőgazdasági művelés alatt (1. ábra).
Magyarországon az Európai Uniós csatlakozással számos közösségi támogatási forrás
vált elérhetővé a mezőgazdasági termelők számára. Az uniós pénzek eléréséhez a gazdáknak
különféle előírásokat, illetve kötelezettségeket kell teljesíteniük. Ezek közé tartozik a kölcsönös
megfeleltetés szabályzórendszere is. A közös agrárpolitika 2003-as reformja előtt a közvetlen
mezőgazdasági támogatások termeléshez kötötten jutottak el a gazdálkodókhoz. Ennek feltétele
a mezőgazdasági termékek előállítása volt. A termelőket döntésükben nem a piac, hanem a
támogatás lehívása motiválta, s ez egyben azt is meghatározta számukra, hogy mit milyen
mennyiségben célszerű előállítaniuk. A 2003-as reform következtében létrehozott a Tanács
1782/2003/EK rendelete azonban gyökeresen átalakította a közvetlen támogatások
rendszeréhez járuló előírásokat. A régi tagállamokban alkalmazott ún. standard rendszert az
összevont gazdaságtámogatás (Single Payment Scheme, SPS) váltotta fel, míg az új tagállamok
számára az egyszerűsített területalapú támogatás (Single Area Payment Scheme, SAPS) jelenti
a közvetlen kifizetések elosztási rendszerét. A reform másik fontos eleme, hogy – mintegy a
támogatásért cserébe – a gazdálkodónak úgy kell egészséges termékeket előállítania, hogy
közben a környezetet sem károsítja, fenntartható gazdálkodást folytat. A támogatás feltétele
több környezetvédelmi, tájvédelmi, állategészségügyi, állatjóléti és élelmiszerhigiéniai előírás
maradéktalan betartása. Ezért tekinthető a kölcsönös megfeleltetési rendszer (crosscompliance, CC) egy új támogatási filozófiának, hiszen a társadalom egésze számára
bizonyítható előnyöket vonultat fel a mezőgazdasági támogatások kedvezményezettjei
jóvoltából (kolcsonosmegfeleltetes.hu 2014).
Az új szabályozás két alapvető eleme a jogszabályban foglalt gazdálkodási
követelmények, továbbá a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot előírásai (Ackrill 2000).
A helyes mezőgazdasági és környezeti állapot rendszerét (HMKÁ) a 2003-as KAP reform, és
a hozzá kapcsolódó 1782/2003/EK tanácsi rendelet vezette be. A benne szereplő szakmai
elemek, minimum követelményei már korábban is léteztek az 1257/1999/EK Tanács
rendelettel. Akkor még helyes gazdálkodási gyakorlatként (HGGY) volt megnevezve. Ennek
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tartalmát bővítették 2003-ban. A 2009-es KAP reform bővítésével az alaprendeletet hatályon
kívül helyezték, és a Tanács 73/2009/EK rendelete tartalmazza a kölcsönös megfeleltetés teljes
keretrendszerét. Ennek megfelelően HMKÁ a kölcsönös megfeleltetés része, annak egyik
önállóan értelmezhető alapeleme. Olyan előírásokat tartalmaz a mezőgazdasági termelés
vonatkozásában, mely előírások együttesen járulnak hozzá az ökológiai szempontból
hosszútávon is fenntartható agrárkörnyezet kialakításához (Brady et al. 2009). Hazánkban az
50/2008 (IV. 24.) FVM rendelettel tarjuk be ezen előírásokat. Kezdetben inkább szakmai
elemeket tartalmazott, mint például a talajerózió-, gyomosság-, talajtaposás elleni védelem, a
vetésváltás szabályai stb. Az előírások köre folyamatosan bővül a környezeti, tájvédelmi
faktorokkal. 2010-ben is jelentős bővítésre került sor, hiszen a szabályozás részévé tették a tájra
jellemző tájképi elemek védelmét is. Ez azt jelenti, hogy amely termelő területén védett tájelem
található, annak a védelméről gondoskodnia kell, ellenkező esetben szankciók alkalmazásával
különböző mennyiségű összegek kerülhetnek levonásra az aktuális évi támogatási összegéből.
A rendeletet 2010-ben a 32/2010. (III.30.) FVM rendelet módosította – igazodva a Tanács
73/2009/EK rendeletéhez – , így a környezeti állapot faktorai mellett a tájképet is, mint védendő
elemet vezette be. Így Magyarországon a tájképre jellemző védendő tájelemek körébe a
gémeskutak és a kunhalmok kerültek. A módosított rendelet értelmében azon gazdálkodóknak,
akiknek a területére kunhalom esik, azok védelméről gondoskodniuk kell, az esetleges
talajbolygatással járó mezőgazdasági műveléssel (szántás, tárcsázás stb.) fel kell hagyniuk a
halom-testek területén.
A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁS EREDMÉNYEI
A szabályzás bevezetése egy állapotfelméréssel kezdődött 2011-ben, melyet a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal végzett a Körös-Maros Nemzeti Park adatbázisa
alapján. Munkánk párhuzamos lépcsőjében évről-évre bejárjuk a megye területét, és a
rendeletbe beépült halmok művelésében beállt változásokat követjük nyomon. A 2010 évre
vonatkozó felmérés során – szakértő bevonásával – megállapítottuk, hogy 185 db kunhalom
maradt meg olyan állapotban, melynek még van tájképi jelentősége. A 185 db-ból 87 db-ot nem
műveltek, 98 db-ot műveltek. Az idő előrehaladtával folyamatosan nőtt a nem művelt
(megmenekült) halmok száma, ennek eredményeképpen 2013 végére 24 db halom állt művelés
alatt. (1. ábra).
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A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁS TÁRSADALMI HATÁSAI
A szabályozás bevezetése eddig nem tapasztalt hatékonysággal védi a rendeletbe beépült
kunhalmokat. Ugyanakkor ez feszültséget is kelthet, hiszen egy újabb előírás, egy újabb
kötelezettség minden esetben ellenállásba ütközik a jogalkalmazók körében. Tájvédelmi
szempontból ez azért is érdekes, mivel azt érinti a szabály, aki a környezetet, a tájat alakította,
és pontosan neki kívánjuk, rajta keresztül megóvni a természeti-, nemzeti értékeinket.
A kutatásunk szempontjából felmerülő problémahalmaz, problémakör a következő négy
pontban vázolható fel:
- A kunhalmok több szempontból jelentős természeti, kultúrtörténeti -, régészeti-, vallási
értékek, melyeket több ezer éve alkotott az itt élő ember, markáns részei az alföldi tájnak.
- A számuk jelentősen csökkent, a megmaradtak állapota folyamatosan romlott. Bár az elmúlt
századokban is felismerték kiemelkedő jelentőségeiket, mégis viszonylag későn jelent meg a
kihirdetett jogi védelem a 1996. évi természet védelméről szóló törvény.
- A módosított HMKÁ rendelet hatására azonnal érezhető pozitív változás állt be.
- Olyan megoldási lehetőségek kutatása, melyek együttesen veszik figyelembe mind a halmok,
mind a gazdálkodók érdekeit. Itt a földművelő embert a táj integráns részének, alakítójának és
használójának kell tekinti.
ANYAG ÉS MÓDSZER
A fenti problémakör konfliktusainak felderítésére, az ok-okozati összefüggések
detektálására, a folyamatok megértésére, a kezelési lehetőségekre a társadalomtudományok
módszertanait alkalmazzuk. Összesen 20 db mélyinterjút készítünk Babbie (2003) és Kvale
(2005), valamint Heltai és Tarjányi (1999) munkássága és módszertani előírásaik alapján.
Munkánk során 5 db szakértő interjút készítettünk a téma szakértőinek körében, akik a halmok
egy-egy jelentőségéhez kapcsolódó országos ismertségű szakemberek. Nemzeti parkos,
szakmai, igazgatási, jogalkotói, jogalkalmazói és oktatási területről. Az általuk elmondottak
adják a keretet a problémakör kapcsán, így az általuk elmondottakat ütköztetjük az érintettek
véleményével.
Továbbá az érintett békés megyei gazdálkodók körében 15 db interjút készítettünk. Az
interjúalanyok kiválasztása irányítottan történt, melynél kritérium volt, hogy a megye minden
része képviselve legyen, továbbá legyen benne férfi és nő, idős és fiatal, régen gazdálkodó és
kezdő gazda, kis területen és nagy területen gazdálkodó. Magán személy és gazdasági társaság.
Ebben a körben életútinterjút és szakmai interjút is készítettünk egy beszélgetés alkalmával.
Az interjúk a szakértők esetében 7 kérdést tartalmaztak, melyek közvetlenül a
problémakörhöz kapcsolódnak. Az érintettek esetében 4 kérdés életútkérdés volt, melyekkel a
bizalmába próbáltunk férkőzni a megkérdezettnek, és rábírni őket a nyílt válaszadásra. Továbbá
9 szakmai kérdés volt, melyek szintén a problémakörhöz fűződtek. Ezekkel mértük az érintett
tájékozottságát, viszonyulását, a kényszer hatásait, motivációit.
Az interjúk általában 35-40 perc hosszúak voltak. A kérdezéshez egy előre nyomtatott a
kérdéssorokat tartalmazó felmérő ívet használtunk, melyen rajta volt a kérdezett neve, a helység
és a dátum. A lapon jegyeztem a kérdezett reakcióit, első megnyilvánulásait, arckifejezéseit.
Az interjúról hangfelvétel is készült, ez később szó szerint legépelésre került a könnyebb és
teljes körű kiértékelés végett. Cél volt a kérdező semleges, de megértő, kongruens viselkedése,
és így az érintett beszéltetése.
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EREDMÉNYEK
1. Életút kérdéskör
- A megkérdezettek közül 10 gazdálkodó rendelkezett felsőfokú végzettséggel és 5 közép-,
vagy alapfokú végzettséggel. Mikor az interjúalanyoknak magukról kellett beszélniük,
jellemzően – a 9. gazdálkodó kivételével − megemlítik az őseiket. Az alap, vagy középfokú
végzettségűek közül egy sem említi az őseit. A múltjuk talán nem annyira fontos számukra.
- A gazdasága szerkezetének leírásáról, a területeinek az elhelyezkedéséről a felsőfokú
végzettségűek esetében egy kivételével részletesen, pontos leírásokkal beszélt. A közép-, vagy
alapfokú végzettségűek közül egy sem részletezte ezen kérdést.
- A megkérdezettek közül 3 elsőként igazgatási jellegű (jogszabályok, területi megosztások
stb.), 7 gazdasági jellegű (ár, piac stb.) problémákat sorol kritikus elemeknek a gazdálkodása
szempontjából, és 5 megkérdezett mondott elsősorban természeti tényezőket (aszály, belvíz
stb.). A válaszok vegyesen érkeztek az iskolai végzettség tükrében, viszont a gazdasági jellegű
gondokat jellemzően a felsőfokú végzettségűek sorolták az első helyre.
Az interjúk készítése közben jó volt a fogadtatásunk, ellenállást nem tapasztaltunk a munka
közben egyetlen megkérdezett esetében sem. Néhány kivételtől eltekintve egészen mélyen
megnyíltak az alanyok. Sokuk értékelte, hogy komolyan érdeklődünk irányukba, látták, hogy
fontosnak tartjuk az együttműködésüket, a véleményüket. Ez segítette a szakmai kérdések
őszinte megvitatását.
2. Szakmai kérdéskör
- Minden megkérdezett tudta, − mikor kunhalmokról kértem, hogy beszéljenek – hogy miről
kérdezem. Nyilván pontos definícióra nem számíthattunk, de 4 megkérdezett pontosan körülírja
a definíciót és bő ismeretekkel rendelkezik a halmokkal kapcsolatban. 7 megkérdezett felületes
ismeretekkel rendelkezik a halmokról, és 4 megkérdezett tudja, hogy miről van szó, de nem
tudja megfogalmazni a részleteket. Az alanyok közül jellemzően a felsőfokú végzettségűek
rendelkeznek mélyebb ismeretekkel a halmokról, a csekély ismerettel rendelkezők mind közép,
vagy alapfokú végzettségű volt.
- A kunhalmokkal kapcsolatos viszonyulásuk kérdésénél nem volt, aki negatív érzésekről
számolt volna be. Jellemzően (15-ből 11 megkérdezett) pozitív érzelemről számolt be
irányukba, 4 semleges érzésű válasz érkezett.
- A 15 megkérdezettből 12 a saját területein fekvő kunhalmokon túl a tágabb környezetében
lévő halmokat is ismeri és sokan közülük, még a neveiket is tudja. 3 megkérdezett, csak a saját
területén lévőt ismeri. 6-an szó szerint elmondták, hogy „szeretnek felmászni rá”. Ez egy erős
fizikai kötődésre utal, mely így több mint jellemzőnek mondható.
- A védelmükre és az ahhoz kapcsolódó szabályozásokra rákérdezve a 15-ből 4-en
megemlítették mind a korábbi természetvédelmi törvényt, mind az új rendeletmódosítást is.
Közülük a 8-as és a 12-es megkérdezett részletesen ismeri a szabályozás lényegi elemeit is.
Legtöbben (9-en) csak a 2010-es módosított rendelet körüli eseményeket ismerik. Áttekintve a
területbejárások eredményeit, valamint az interjúk során adott válaszokat, véleményezhető,
hogy a kunhalommal rendelkező gazdálkodók mindegyike ismerheti az új szabály létezését, és
annak lényegi előírásait a megyében, viszont a korábbi szabályokkal kevesen lehetnek
tisztában.
- A 15-ből 8 megkérdezett saját utánajárásból (internet, kiadványok stb.) hallott az új
szabályozásról, és 6 megkérdezett hallott szakértői szervezetektől. A tájékozott gazdák – akik
maguk néznek utána a jogszabályi változásoknak – vegyesek a végzettség vonatkozásában.
Mégis jellemzően a közép és alacsonyabb végzettségűek vannak kapcsolatban a szakértői
szervezetekkel. Egy megkérdezett, a 3-as nem tudott a védelmükről semmit.
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- 4 megkérdezett halma régen nem művelt (nem is volt az soha), a 11-es megkérdezett nem
művelte soha azon halmokat, melyről tudta, hogy azok kunhalmok. Miután a többiről is
kiderült, akkor azonnal felhagyott velük. 3 gazdálkodót nem érintett hátrányosan a szabály,
mivel gyepen van a halmuk. 7 gazdálkodó csak a szankció miatt hagyott fel a halmának
művelésével. Ebből öt közepesen, vagy jól tájékozódott a halmokkal kapcsolatban, mégis csak
a szankció miatt hagyott fel.
- 7 megkérdezett azt mondta, hogy nem tetszett az új szabályozás a környezetének,
problémának érezték, plusz tehernek. 5-en azt nyilatkozták, hogy az ismerősei a kényszer miatt
elfogadják. A 6-os megkérdezett azt mondta, hogy a telekszomszédjai kinevették, amikor látták,
hogy kihagyta a kunhalom területét. A 12-es megkérdezett arról adott számot, hogy
elégedettséggel fogadták az új szabályozást. Sokan arról panaszkodnak, hogy kerülgetni kell a
halmot, az útjukban van. Sokan említették, hogy terméskiesésük lett emiatt. Ugyanakkor, a 12es megkérdezett azt mondta, hogy nekik több gondot jelentenek a területein megtalálható
villanykarók, mint a halmok.
- 7 megkérdezett említi a többlettámogatást, mint jogszabály változtatási javaslatot. A 2-es és a
7-es megkérdezett kimondja, hogy nem adna támogatást, 5-en nem említik a többlettámogatást.
A 6 megkérdezett az oktatást és az ismeretbővítést követelné. Ezt mindhárom szakértő is
megemlíti. 4 megkérdezett csereföldet kérne, 3 megkérdezett földhivatali rendezést említ, ezt a
megkérdezett mindegyik szakértő is elmondta. Az 1-es szakértő úgy látja, hogy az
önkormányzatoknak kellene gondozni a halmokat, de mindenképpen állami kézbe kellene
kerülniük. A 2-es szakértő azt mondja, hogy a gazdánál kell, hogy maradjon a halom, ő az egész
kérdéskör közepe. Ezt erősíti meg a 3-as szakértő is. Vannak olyan érintettek, akik
kategorizálnák a halmokat és az alapján döntené el a jövőbeli sorsukat. A 6-os és a 11-es
megkérdezett komolyabbra venné a szabályozást. A 8-as megkérdezett akár temetkezési
helyeknek (hamvak szétszórására) nevezné ki őket. Elmondása alapján erről végrendelkezett is.
A szakértőktől érkezett megoldási javaslatok: adatbázis pontosítás, támogatás, földhivatali
rendezés, oktatás, gyepesítés, nagyobb puffer terület, a halmok egyedi megjelölése.

KÖVETKEZTETÉSEK
A kunhalmok utóbbi évszázadokban tapasztalható rongálódása, pusztulása valamelyik
időszakban bekövetkezett jelentőségük csökkenésének következménye. Amely halom markáns
területi kiterjedése fennmaradt, vagy valamilyen építészeti tevékenység folyt rajta (feszület,
kálvária-domb, temető, kripta, templom stb.), végig településhez, úthoz közel helyezkedtek el,
vagy kultúrtörténeti szempontból (mondák, emlékek stb.) köztudatban maradt, azon halmok a
mai napig jó állapotban maradtak fent. Annak ellenére, hogy a természetvédelmi törvény nem
volt hatékony, ezen halmok nem pusztultak el. Ugyanakkor, azon kunhalmok, melyek a fenti
köztudatból kikoptak, valamikor mezőgazdasági művelés alá kerültek, így ma nem tűnnek ki a
kultúrtáj vonulatából, belekoptak a környezetükbe.
Az érintett gazdák a halmokkal kapcsolatban kevés információval rendelkeznek,
néhányan vannak csak, akik mélyebb tudás birtokában vannak. Így azt sem tudják igazán, hogy
mely tevékenységek ártanak a leginkább a halmok szempontjából. Így fordulhatott elő, hogy
sokan a szántást nem tartják károsnak, és volt, aki javasolná, hogy a tárcsázást engedélyezzék.
A szabályozáskori nagyszámú művelt halom egyrészt az ismeretek hiányának tudható be
(szakmai, jogszabályi), és semmiképpen sem szándékos károkozásnak. Alapvetően elfogadóak
az érintettek az új szabályozással és alkalmazkodnak is hozzá. A 2010-es HMKÁ rendelet
módosítás során bekerült kunhalmok jelentős része olyan halom volt, melyekről korábbi
nyilvántartások alapján derült ki, hogy az valójában kunhalom. Ezek egy részen csak halom
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hely, így ezeket a területen is csak avatott szem vehette észre. A gazdák nagy valószínűséggel
azért művelték a módosítás időpontjában, mert az ismeretük hiányában nem tudták, hogy az
halom és szankció sem volt előtte. A mai napon ezek döntő többségének a művelésével
felhagytak.
Az eredmények alapján javasoljuk a rendeletbe beépült halmok mélyebb szakmai
felülvizsgálatát. Ezt követően lehatárolni azon halmok körét, melyeknek van még potenciális
jelentősége és így van értelme a védelmüknek. Ezen lehatárolás után a halom létezését fel
kellene tüntetni a befogadó ingatlan nyilvántartásába. Egy időben az érintett gazdálkodó,
földhivatal földmérője, a nemzeti parkos felügyelő, és a kifizető ügynökség ellenőre a
helyszínen kiméri és kitűzi a halmot. Ez lesz a későbbi ellenőrzések referenciája. A megjelölést
követően támogatás igénybevételével köteleznénk a gazdát a halom gyepesítésére. A halom
maradna a földtulajdonos/használó kezelésében, és a területére a területalapú támogatáson kívül
egy minimális kompenzációs támogatást is lehet igényelni nemzeti forrásból. Utóbbit a
többletköltségek fedezésére, és a halom megőrzésének honorálásáért lehetne kifizetni. Az
ingatlan nyilvántartás alapján egy országos kunhalom tulajdonosi listát kell létrehozni, melyet
közzé is kellene tenni az érintett minisztérium honlapján. A folyamatok közben oktató és
tájékozató előadásokat is szükséges tartani az ismeretek bővítése végett. – Fontos, hogy olyan
intézkedéseket hozzunk, melyekkel a gazdálkodókat megnyerhetjük a közös siker érdekében,
érezze fontosnak a tevékenységét–.
Ez után kopjafát kellene állítani a halom mellé és egy tájékozató táblát, melyen szerepel a halom
neve, története, jelentősége, területi adatai (magasság, sugár). A tájékoztató táblán szerepel
annak a gazdának a neve, akinek a területén van a halom, a következő felirattal: „Ezen halom
utókor számára történő megőrzését és védelmét XY nevű gazdának köszönhetjük”.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnék köszönetet mondani Dr. Velkey Gábornak a kutatásunkban nyújtott segítőkész
hozzáállásáért és a szakmai támogatásáért.

FELHASZNÁLT IRODALOM
A. BARCZI, T. M. TÓTH, A. CSANÁDI, P. SÜMEGI, I. CZINKOTA 2006. Reconstruction of the paleo-environment
and soil evolution of the Csípő-halom kurgan, Hungary. Quaternary International,156-157., 49-59.
ACKRILL R. 2000. The Common Agricultural Policy. Sheffield Academic Press Ltd., Sheffield
BABBIE E. 2003. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest
BRADY, M., KELLERMANN, K., SAHRBACHER, C. AND JELINEK, L. 2009. Impacts of Decoupled Agricultural
Support on Farm Structure. Biodiversity and Landscape Mosaic: Some EU Results. Journal of
Agricultural Economics, 60., 563–585.
HELTAI E., TARJÁNYI J. 1999. A szociológiai interjú készítése. TÁRKI, Budapest
KVALE S. 2005. Az interjú. Jószöveg Műhely, Budapest
SZELEKOVSZKY L. 1999. Békés megye kunhalmai. Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület, Békéscsaba
SZELEKOVSZKY L. 2005. Közös kultúrtörténeti emlékeink a kunhalmok. Dombegyház Nagyközség
Önkormányzata, Békéscsaba
TÓTH A. 1988. Szolnok megye Tiszántúli területének kunhalmai. Zounuk 3. Szolnok Megyei Levéltár
Évkönyvei, Szolnok
TÓTH A. 2002. Az Alföld piramisai. Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás
TÓTH CS., TÓTH A. (SZERK.) 2004. A kunhalmok geomorfológiai és tereptani viszonyainak vizsgálata a
Hortobágy, a Hajdúság és a Nagykunság térségében. Kisújszállás–Debrecen
http://kolcsonosmegfeleltetes.hu/K%C3%B6lcs%C3%B6n%C3%B6sMegfeleltet%C3%A9s/HMK%C3%81/Hel
yesMez%C5%91gazdas%C3%A1gi%C3%A9sK%C3%B6rnyezeti%C3%81llapot.aspx (A Helyes
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot. A Kölcsönös Megfeleltetés honlapja) Letöltés: 2014.0

741

Rapkay Bence András221
A GLOBÁLIS TECHNOLÓGIAI REÁLFOLYAMATOK TÁRSADALMI
KÖVETKEZMÉNYEI ÉS AZOK VETÜLETE A
FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN
-

A helyi gazdaságfejlesztés paradigmái Az alábbiakban a jelenleg egyik legfontosabb társadalmi reálfolyamatot vázolom fel, majd
mérem össze a vonatkozó hazai kormányzati politikával, hogy azután levonhassuk a
következtetéseket. Az írás egyes elemei külön-külön törvényszerűségek, újnak azt a látásmódot
vélem, amely a gondolati lánc egyes szemeit – meglátásom szerint erősen – összefűzi.

A TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS GENERÁLTA TÁRSADALMI REÁLFOLYAMATOK
A technológiai fejlesztések sorra váltják ki az emberi munkaerőt: a még megmaradt ellenőrző,
irányító stb. munkahelyek léte is kérdésessé vált, illetve válik. Fizikai ember-erőre már csak
igen kismértékben van szüksége a gazdaságnak, bár költségtakarékossági okokból még
találkozunk ezzel is. A munkahelyek kiváltása nem technológiai kérdés többé, hanem
gazdasági, jogi és szociális. BKV ellenőrök; Tesco pénztárosok; Amazon raktármunkások;
kamion-, taxi- és buszsofőrök: funkciójuk automatizálásának technológiai korlátja többé szinte
nincsen, az „csupán” jogi és szociális problémákat vet fel. Illusztris például: az önvezető
közlekedési eszközökkel az évi milliós nagyságrendú halálos közlekedési balesetek száma
tízezres nagyságrendűre csökkenne, ám jogi problémát jelent, hogy a gyártóknak kellene azért
vállalni a felelősséget – szemben a jelenlegi esetről-esetre változó felelősséggel.
Még az ún. kreatív funkciók is részben vagy teljesen automatizálhatóakká váltak, illetve
válhatnak a közeli jövőben (pl.: építész, marketinges, grafikus, újságíró, tudományos
tevékenység – ld. tíz tanulmányból összehivatkozni egy tizenegyediketstb.). Egyedül talán a
zsenialitás nem, ám az rendkívül ritka, illetve nem is feltétlenül szükséges a gazdaság normál
működéséhez.
Keynes (1930) a 30-as évek elején azt mondta, hogy már a XX. század második felében
nagyarányú munkaidő csökkenésnek kell majd történnie. Ez azért nem következett be, mert a
fogyasztói társadalombana plussz szabadidő helyett új és új igényeket generáltak folyamatosan.
Azonban ez ma már nem tűnik megoldásnak: nehéz olyan igényt teremteni, ami növeli a
foglalkoztatottságot: az egyetlen ilyen (paradox módon) maga a munkahely iránti igény.
A probléma a rurális terekben még erőteljesebben érzékelhető. A vidék(i lakosság)
nagymértékben elveszítette az operatív funkcióját: ma már nem kell azért vidéken lakni, hogy
legyen, aki megműveli a földeket: a nagytáblás mezőgazdaságban egy-két gép elvégzi azt a
munkát, amelyhez korábban egy teljes falu ereje kellett.
Azt állítom, hogy az emberi munka egyre kevésbé szól majd a hatékonyságról és a
funkcionálisan tökéletes folyamatokról – egyre inkább szociális kérdéssé válik. Ún. „értelme”
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nem a terméke lesz, hanem önmaga. A folyamat a szavak rezonanciájában is igazolódni látszik:
az „állás” és „munkahely” szavaknak inkább szociális, mintsem hatékonysági, folyamattökéletesítési zöngéje van (pontosabban a zöngék az előbbi és utóbbi szempontból nézve
ellentétesek: lévén a bővülésben, illetve a leépítésben érdekeltek).

A MAGYAR POLITIKAI ELIT VONATKOZÓ IRÁNYELVEI
A fent vázolt reálfolyamatok közepette az „összeszerelő ország” és az ún. „munkaalapú
társadalom” felé mutató fejlesztések, az iparosítás és az infrastruktúra bővítése, a monofunkciós
szakmunkásképzések promóciója a jövő kapuja előtt való megtorpanás jelei. Gyakorlatilag a
rendszerváltás óta folyamatosan ez a megfigyelhető gazdaságpolitikai irány hazánkban,
eltérések csak abból adódnak, hogy a kapcsolódó intézkedéseket milyen ideológiai köntösben
mutatják be. A gyors hasznot hozó, államilag támogatott ipari beruházások és a rezsicsökkentés
mind-mind a következő választásra való szavazatmaximalizálás eszközei. Egy 80%-ban
automatizált termelési központ 20%-nyi emberi munkaerő igénye (ie: a napjainkaban létrejövő
államilag támogatott új munkahelyek) lesz a következő technológiai lépés „áldozata”. Ez a
fejlesztési irány a jelent a múlthoz láncolja folyamatosan, ahelyett, hogy a jövőbe mutatna. A
túlzottan specializált szakmai betanítás eredménye a gazdasági változásokra túlérzékeny
munkaerőpiac és a korlátozott adaptációsképessége a dolgozóknak.
Az előremutató politika az lenne, ha az állam minden erejét az emberi erőforrásokba fektetné:
multifunkcionális emberek képzése egy radikálisan átalakítot oktatásban, ahol nem a száraz és
merev információ-halmaz jelenti a tudást, hanem a diák saját felismerései a maga által
megfogalmazott kérdések révén(például a nem formális nevelési módszerek használatával – vö.
facilitators in non-formal education 222 ). Az újfajta nevelést érdekli, hogy a diák kicsoda
valójában: nem egy merev formába akarja önteni emberanyagát, hanem inspirációt ad, hogy a
tanuló kiteljesedhessen.
Fontos párhuzam, hogy a monofunkcionális képzettségű emberek a centralizált államon
keresztül kötődnek a társadalmi rendszerhez és alrendszereihez: a multifunkcionális
képzettségűek ezzel szemben sokrétű társadalmi szerveződéseket alkothatnak, melyek
organikusan épülnek fel. A helyi gazdaság-menedzsmentnek és általában a lokalitás erejének
alapmomentuma is ez.
A közmunka, mint eszköz, helyes helyzetértékelésből indul ki, hiszen felismeri, hogy a munka
szerepe egyre növekvő mértékben nem a terméke és funkciója, hanem maga az elfoglaltság
pszichológiai állapota. Azonban pusztán egy eszköz: lehet jól is, rosszul is használni. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy ha nincs egy helyi hős (az ún. „local hero” – Rapkay et al,
2013), aki az adott helyen megszervezné a társadalmat ennek az állami eszköznek a
segítségével, akkor nem képes betölteni funkcióját.
A munka szerepe az életünkben, az, hogy mi tölti ki mindennapjaink túlnyomó részét,
alapvetően meghatározza azt, akik vagyunk. A XXI. sz. legfontosabb kérdésének tűnik, hogy a
modernség funkcionalitás- és hatékonyság-orientált munkahely-értelmezése helyébe (ami a
technológiai fejlődésnek köszönhetően napról-napra veszít a realitásából és kiüresedik) milyen
új értelmet tudunk állítani. Ha a nyugati világ nem áll elő egy megfelelő válasszal, akkor
akadnak jelentkezők, akik felelnek a kor kérdésére helyette (vö.: az Iszlám állam előretörésével
pl.).
A jelenlegi centralizált iparpolitika csupán arra alkalmas, hogy ideig-óráig lassítsa a távolság
növekedésének ütemét Magyarország és a legfejlettebb civil demokráciák között. Holott a
kérdés az lenne, hogy „mi várható 2030-ban és hogyan gondolkodhatunk egy lépéssel előrébb?”
222http://egea-fine.wix.com/refine#!fine-methods
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Ez lenne a modern szemlélet meghaladása a foglalkoztatáspolitikában: progresszió és
funkcionalitás helyett valami más: azonban még nem sikerült pontosan definiálni ezt a „mást”.
A modernség közgazdaságtana a rendszeren belülről nézve tökéletesnek tűnik: azonban
haszonelvű (utilitárius) axiómáit összevetve mindazzal, amit az emberi pszichéről tudunk (ti.
nem a haszon és az output, hanem maga a folyamat lehet az, ami jóllétet eredményez végülis)
azt tapasztaljuk, hogy az egész rendszer alapjaiban inog. Logikailag tökéletes, csak éppen nem
az emberi természetre írták.
Újra kell tematizálni a politikai diskurzust. A politika tárgyáról (legyen az akár oktatás, akár
egészségügy stb.) úgy kell beszélni, mint bármely racionális operatív kérdésről (pl. egy új
laptop vásárlásáról). A tradeoff-okat mérlegelve, fenntartható jövőképen alapuló társadalmi
szerződést – vitákkal – megteremtve; a pozitív vita jellege univerzális: jó és rossz érvelési
módszerek ugyanazok súlyos és kevésbé súlyos témák esetén is. Nem pátosz és absztrakt
fogalmakkal való demagóg szavazatmaximalizálás (vö.: pl. jelent-e ma még bármit is a jobbés baloldal?); nem a következő választásokig való beetetés. A probléma azonban az, hogy ma
Magyarországon úgy tűnik, hogy ez utóbbira van igény, ennek van „piaca”. Felnőtt civil
demokratákat kellene nevelnie a társadalmi elitnek: ez az óriási felelősség, ami nyomja a vállait.
Ma a magyar demokrácia széles néprétegei egy gyermek pszichológiáját mutatják: potyautazás;
azonnali (ie. nem késleltetett) jutalmazás; mindenáron való egyenlőség (a lehető
legszűklátókörűbb elvek szerint is); paternalizmus és szervilizmus (jóban lenni az erős
gyerekkel az osztályban – a paternalizmusról ld.: Illés S., 2014); az „államkassza, mint zéróösszegű játék” felfogás; giccsnek ható, kiüresedett nemzeti szimbólumok mellkasra tűzése és
hangoztatása stb.: mind-mind a kisiskolás gyermek pszichológiájának sajátos vonásai (ld. pl. a
World Value Survey223 felméréseit). Ahogyan Széchenyi mondta valahol (állítólag: erről ld.:
http://mult-kor.hu/20100906_az_eredeti_szechenyi_az_igazi ): „minden nemzetnek olyan
kormánya van, aminőt érdemel”.
A mai magyar politikai helyzet égető szükségessége, hogy megteremtsük azokat a formális
közjogi kereteket, amelyek között a prociklikus politizálás elhal és a párbeszéd – mintegy jobb
híján – elkezd foglalkozni a fenntartható jövőképpel és az ahhoz vezető úttal.

KONKLÚZIÓ: SZÜKSÉGSZERŰ LEHETŐSÉG
Megingathatja a fentieket, ha romantizáljuk az emberről alkotott képünket. Adam Smith 224
szerint az embert az önző érdekeinél kell megcélozni: a pék nem azért süt finom kenyeret, mert
az a legnagyobb vágya, hogy vevője finomat tízóraizzon: hanem azért, hogy másnap is nála
vásároljon és ő félretehesse a pénzt a nyaralásra. A modern gondolat ezt a puszta tényt (mivel
az emberi munkát funkcióként és haszonként fogta fel) sokszor kendőzte el képmutatással és
jól hangzó „CSR” tevékenységekkel. A munka új értelméhez azonban más úton kell eljutnunk:
a pék megtakarítása a nyaralásra csupán egy külső motiváció: megszűntével abbahaggya
tevékenységét, sőt folyamatában nem is leli túl nagy örömét. Az önmagáért való munkában
(belső motiváció) a pék azért süti a kenyeret, mert kedvét leli benne: flow élménye van és ez
alapozza meg az identitását (vö.: a buddhizmus „az út maga a cél”225 alapigazságával már régen
felismerte ezt a pszichológiai jellegzetességet). Mivel a kenyér megsütéséhez a XXI. században
már nem fog kelleni emberi munkaerő, óriási lehetőségünk, hogy a jövő
foglalkoztatáspolitikáját ne a modern funkcionalista közgazdaságtan alapjaira építsük, hanem
az emberi psziché helyes értelmezésére.
223http://www.tarki.hu/en/research/european_social_report/wvs_hungary_documentation.pdf
224http://www.stlouisfed.org/education_resources/economic-lowdown-podcast-series/the-role-of-self-interest-and-

competition/
225http://buddhism.about.com/od/theeightfoldpath/a/eightfoldpath.htm
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Simonyi Péter226
GLOBÁLIS PROBLÉMÁK ÉS FENNTARTHATÓSÁG - AZ
ÉLELMISZERFOGYASZTÁS ÉS A FENNTARTHATÓSÁG EGYES
ÖSSZEFÜGGÉSEI
Absztrakt
Az élelmiszerfogyasztás a globális problémák közé tartozik. Az elmúlt évezred végétől
egyértelművé vált a fenntarthatóság igénye, így a hosszú távú gondolkodás tükrében
átértékelődik a mai fogyasztói társadalom. Az élelmiszerfogyasztásnak is meg kell felelnie a
fenntarthatóság elvárásainak, elsősorban azonban az egészséges táplálkozás követelményeinek.
A kérdés az, hogy a fenntarthatóság és az egészséges táplálkozás kapcsolata milyen?
Megfeleltethetők-e egymásnak?
BEVEZETÉS
Az Emberiség sajátos helyzetben van a XXI. század elején. Az egyes államok vezető
csoportjai küzdenek a – sokak által kizárólagosan elsődlegesnek tartott - gazdasági növekedés
fenntartásáért, miközben mások szembesítik a társadalmat az ez által előidézett, felerősített
globális problémákkal. Olyan problémákkal, amelyek valószínűsíthető következményei egyre
növekvő bizonyossággal drámai eseményeket vetítenek előre a jelenlegi folyamatok
fennmaradása esetén.
A problémák kihívásai 1972 óta világ (ENSZ) szinten foglalkoztatják a világ vezetőit. Az
ENSZ kezdeményezések eredménye lett a fenntartható fejlődés elvének széleskörű
elismertetése (Brundtland 1987). Sajnálatos, hogy bár a fenntartható fejlődés elvben igen
elfogadott, értelmezése azonban sokszor téves, gyakorlati megvalósítása gyermekcipőben jár.
Holott tény, hogy a Föld véges rendszer (Vida 2011, Vida 2009). Véges rendszerben pedig –
ugyanolyan módon – nincs végtelen növekedés.
Aligha cáfolható, hogy a brundtland-i értelmű fenntarthatóságnak (a jövő generációk
szükségleteire tekintettel történő cselekvés) az élet minden területére ki kell terjednie, így az
ember alapvető szükségleteinek kielégítésére is. Ezek egyike a táplálék, annak mindennapi
biztosítása (élelmiszerfogyasztás).
Kérdés, hogy a táplálék, mint életfontosságú szükséglet milyen helyet foglal el a
szükségletek, életfontosságú szükségletek rendszerében? Érdekes felvetés, hogy mennyire
nélkülözhető és ennek mi a jelentősége? Annak érdekében, hogy a fenntarthatóságnak
megkíséreljük megfeleltetni az élelmiszerfogyasztást, tisztázni kell az egészséges
élelmiszerfogyasztás jellemzőit, de múltbeli gyökereit is.
Szakirodalmi kitekintés
Az élelmiszerfogyasztás (egyáltalán fogyasztás) és a fenntarthatóság szakirodalma a földrajz
területén a földrajzi, gazdasági-társadalmi változások nyomait tükrözi. E közel sem teljes
vázlat az élelmiszerfogyasztásra fókuszál. (Mivel a fenntarthatóság elve a XX. század utolsó
226
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évtizede előtt terjedt el, továbbá elsősorban a klímaváltozás és a biológiai sokféleség
(biodiverzitás) területére koncentrált, nem várhatók korábbi kutatások ezen a területen.)
A XX. század második felében a földrajzi szakkönyvek az agrártermelés kérdéseit tárgyalták.
A termelés központú szemlélet volt jellemző. A változást jelzi, hogy a mezőgazdaságtól
különálló élelmiszeripar a feldolgozóiparból vált az élelmiszer-gazdaság részévé (Bernát (ed)
1981). Az akkori hazai témájú munkákban a fogyasztási adatok jellemzően esetlegesek,
termeléshez kötődőek (Bernát (ed) 1972, 1981, Bernát et al. 1986, Perczel (ed) 1996, 2003,
Tóth 2002). Az élelmiszerellátás, -fogyasztás problémája a múlt század legvégétől viszont
már megjelenik (Frisnyák 1990). Az ezredforduló után növekedett meg a cikkek,
tanulmányok száma. Példaként nemcsak általánosabb tanulmányokban (Vidéki 2005), hanem
korcsoportos (idősek) vizsgálata során (Illés és Végh 2010, Végh és Illés 2011), doktori
munka kapcsán (Simonyi 2012). Várható az ilyen tanulmányok számának növekedése,
figyelemmel a más szakmai területekre is.
Esszenciális szükségletek
A táplálék, ma használatos néven az élelmiszer, az ember, mint biológiai lény egyik
legalapvetőbb fiziológiai igényét elégíti ki.
Az ember élőlény létéből fakadóan három esszenciális szükséglete van (Simonyi 2012).
Hiány-időkorlát227 vagy nélkülözhetőségi sorrendben: a levegő, a víz (ivóvíz), az élelem. Ezek
megfeleltethetők a Maslow-i fiziológiai szükségleteknek (Maslow 1943, 1954), de nem
tekinthetők azonosnak a biológiai szükségletekkel (alvás, meleg, etc.). A nélkülözhetőségi
sorrendnek van jelentősége.
Az esszenciális szükségletek nélkülözhetősége
Az esszenciális szükségletek hiánya, időben mért korlátja, bár kevéssé tűnik
tudományosnak, ennek van társadalmi következménye, túl a módszertani tapasztalatokon. A
hiány-időkorlát megállapítása részben kutatási, részben sport, rekord kérdés. Az egyes határok
megállapítása számtalan kérdést vet fel, s nem minden esszenciális szükséglet esetén
egyértelmű. Az igazolt értékek a levegő esetén a legtisztábbak, sport jellegű, szabályozott és
erősen kontrollált, ezért ilyen körülmények között kevésbé veszélyes. (A kísérlet végén
bizonyos önkontroll igazolása esetén hiteles az eredmény.) A víz és élelem esetén viszont sok
problémát vetnek fel a körülmények, a fiziológiai végső határ (pl. önmagától visszanyeri fizikai
állapotát vagy külső segítséggel). A vízhiány a legjobban függ a külső körülményektől
(hőmérséklet, páratartalom). Az éhezés határainak vizsgálatánál felmerül a kérdés, hogy
folyadékként bevihető-e bármilyen tápanyag? (Ami lényegesen meghosszabbítja a túlélés
idejét.) Ezért ez utóbbi két szükséglet esetén igazolt kényszerhelyzetekből származó
eredmények fogadhatók el hitelesnek.
Túlélők számára az úgynevezett hármas szabályt tanítják: levegő nélkül 3 perc, víz
nélkül 3 nap, élelem nélkül 3 hét élhető túl (Makrai 2004). Az átlagos emberek esetén az első
kettő túlzó adatnak tűnik.
A levegő esetén a maximális időtartam többféleképpen állapítható meg. A Guiness által
hitelesített, oxigén belégzéssel segített rekord időtartamot egy búvár érte el 2012-ben,
hétköznapi ember számára valószínűtlen 22:00 (!) percet 228. Az oxigén nélküli úgynevezett
statikus levegő-visszatartás ideje is lenyűgöző 10 perc fölötti (10:41). Terhelt állapotban
227
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(dinamikus levegő-visszatartás) a maximum 4 perc körüli229. (Átlagos ember számára a terhelt
1 perchez is edzés szükséges.)
A vízhiány végzetes időtartamát 5-6 napra teszik, de az aktuális légköri körülmények
meghatározók. Forró, sivatagi körülmények között a test folyadékvesztesége elérheti a napi 56 litert, ekkor 24 óra alatt kritikus állapotba kerülhet az ember. Bár átlagosan a napi
folyadékveszteség 2,5 l/nap, a szakemberek szerint intenzív fizikai munka forró környezetben
(sivatagban hegymászás) 2,5 l/óra folyadékveszteséggel is járhat, ami nagyobb a szervezet
abszorpciós kapacitásánál (rehydrate.org230). A szervezet súlyához képest 4-5 %--nyi víz súlyos
legyengüléshez, 8-10 % halálhoz vezet (Makrai 2004). Ami testvíztömegben számítva 15 %
(rehydrate.org). Ismert, hogy 8-10 napos szomjazást túléltek emberek (Binns 2012). Sajnálatos
konkrét orvosi eset volt, hogy ellátásról lekötött beteg 12 nap után elhunyt. A szervezet
víztelítettségétől (és más tényezőktől) függően a halál beálltáig 1-3 hét is eltelhet (Lieberson
2004). Ezek alapján hihetőnek tűnik a 18 napos Guiness rekord.
Az éhezés leghosszabb túlélhetőségi adatai javarészt a jogikhoz, éhségsztrájkhoz,
katasztrófákhoz, balesetekhez, elhalálozáshoz kötődnek. Éhezés megfelelő mennyiségű víz
bevitele mellett 30-40 napig túlélhető. (Mahatma Gandhi 74 éves korában 21 napig éhezett
országa békéje érdekében – 1. kép.) Az éhezés súlyosabb tünetei 35-40 nap után jelentkeznek
(Janiszewski 2011). Igazolt, hogy 28-40 napos éhségsztrájkot túléltek résztvevőik. Tragikus
tapasztalat, hogy 1981-ben az észak-ír politikai elítéltek éhségsztrájkra során a tíz részvevő 4673 nap után elhunyt (Lieberson 2004).
Az egyes esszenciális szükségletek közül egyedül az éhezésnek van igazán társadalmi
következménye. Míg a levegőhiány szinte azonnali halállal jár, a jelentkező vízhiány,
szomjúság sem teszi lehetővé, hogy a szükséglet kielégítéséért hosszan küzdjön az ember.
(Kivéve, ha potenciális vízhiány felismeréséről van szó.) Egyedül az éhezés ellen képes jelentős
és hosszabb ideig tartó erőfeszítéseket tenni, ami sok esetben a nagyobb éhezésekhez (Frisnyák
1990) köthető éhséglázadásokhoz vezettek a történelem során.

1. kép: Mahatma Gandi éhezése alatt
(Forrás: http://1.1.1.2/bmi/blogs.plos.org/obesitypanacea/files/2011/05/gandhi.jpg)
AZ ÉLELMISZERFPOGYASZTÁS ALAPKÉRDÉSEI
Az élelem kettős funkciót tölt be, egyrészt tápanyagokat biztosít, másrészt ezzel a
szervezet energiaellátója. Jelentősége miatt a biztonságos élelmiszerellátást minden mai
társadalom (állam) alapvető feladata, egyben érdeke, stratégiai biztonsági kérdés. Bár az
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agrárágazat nemzetgazdaságon belüli aránya a gazdasági fejlődés során csökkent, jelentősége
mégis kiemelkedő, a klímaváltozás miatt várhatóan növekvő.
Maga a táplálkozás kifejezés biológiai, fejlett élőlényre vonatkozik. A táplálkozással az
ember olyan szilárd, folyékony, nem légnemű anyagokat vesz magához, melyből a szervezet
fenntartásához, működéséhez szükséges tápanyagokat biztosítja. Ez meghatározott anyagokat
jelent, melyek a biokémiai folyamatokhoz, azok energiaellátásához szükségesek.
Az ősi (paleo) táplálkozás nemrég vált a legújabb étkezési divattá, akárcsak a bio-,
ökoélelmiszerek, táplálékok fogyasztása. Ellen-reakcióként a mai intenzív és kemikália, vegyi
és egyéb anyag igényes élelmiszertermelés által előállított élelmiszereknek.
Divatba jött a vegetáriánus étrend is, s mindegyik táplálkozási mód hívője a saját útjának
eredményességét, történeti gyökereit hirdeti.
A TÁPLÁLKOZÁS MÚLTJA, A MÚLT JELENTŐSÉGE, A PALEOLIT
TÁPLÁLKOZÁS
Az emberi táplálkozás gyökerei és egyben igényei a biológiai (fiziológiai) létből erednek.
Számos kutató lát összefüggést a táplálkozás és az ember fejlődésében. Bár az ember
táplálkozásával is folyamatosan alkalmazkodik a környezetéhez, így változik a táplálék típusa,
stabil genetikai adottságai miatt mégsem képes az extrém, túlzottan gyors változásokra reagálni.
Ha rátekintünk az ősi alapokon nyugvó embercsoportok táplálkozására, összetett képet
találunk. Gibbons és Paley (2014) cikkéből is kitűnik, hogy az ember eltérően szélsőséges
táplálkozási adottságához tud képes alkalmazkodni. Olyan étrendekhez, ami a fejlett országok
lakosai számára elképzelhetetlen.
A Szibériában élő jakutok, evenkik rengeteg vörös húst (rénszarvashúst) fogyasztanak,
ellenben az indiai dzsainisták vegetáriánusok. Az inuitok (eszkimók) ősi táplálékának 99 %-a
fóka, hal, cethús, miközben a Nicobar-szigeti nokmánik állati fehérjéje jórészt rovar. A
Malajziában élő bedzsók a maniókán kívül minden táplálékukat a tengerből adja. Az utolsó
gyűjtögető, halász-vadász népek közé tartozó tanzániai hadzák élelmének 70 %-a növényi
eredetű. Állati táplálékhoz csak sikeres vadászat esetén jutnak. Szűkös időkben a heti hús
mennyisége fél kg/főre is eshet az ősi életmódot folytató embereknél. A brazíliai őserdei
indiánok egy része termeszt növényeket, de a táplálékuk összetétele - állati termék, növényi
termék arány - nem sokban különbözik a gyűjtögető, halász-vadász népekétől.
Az emberi táplálkozás genetikai gyökerei a 2,5 millió éve kezdődött paleolittól
számíthatók (Ungar et Teaford 2002). Az ételkészítés és a földművelés (mintegy 10 000 éve,
Tóth 2002) megjelenése viszont “túl gyorsan” zajlott le, az ehhez való teljes alkalmazkodás
még nem alakult ki. Közben egyre gyorsuló alkalmazkodás lenne szükséges.
A húsfogyasztás jelentőségét egyes antropológusok kulcsfontosságúnak tartják az emberi
agy fejlődésében, az emberré válásban (Aiello és Wheeler 1995, 1997). A csimpánzok és a
bonobók étrendjének 95 %-a növényi eredetű táplálék (Ungar et Teaford 2002, Milton 1993).
A nagyjából 2 millió éve indult fejlődési folyamat előidézője az volt, hogy a húsevésre “áttérő”
Homo erectus a hús táplálékból kisebb energia ráfordítással tudott hasznosítható energiát
nyerni, mint a rivális főemlősök. (A kevesebb növényi rost rövidülő béltraktust is igényelt.) A
felszabaduló energiát az agy tudta hasznosítani. (Ma már az emberi agy a nyugalmi
energiafogyasztás 1/5-ét fogyasztja el, két és félszer annyit, mint az emberszabású majmoké,
Gibbons és Paley 2014).
Ennek a táplálkozásban, energiahasznosításban bekövetkezett nagy lépcsőnél is
jelentősebbnek tartják egyes kutatók a főzés felfedezését úgy 1,8 millió-400 ezer évvel ezelőtt
(Wrangham 2009). Az „előkészített” (feldarabolt, puhított, kvázi előemésztett) ételek
csökkentették az emésztés energiaigényét, ami másra fordítódhatott. A főtt, feldolgozott étel
fogyasztásának van káros oldala is, a súlygyarapodás, elhízás, melyet egérkísérletekkel
igazoltak (Gibbons és Paley 2014). Ez akkor következik be, ha más biológiai funkció nem tudja
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elhasználni a rendelkezésre álló többlet energiát. Az ételkészítés táplálék feldolgozást könnyítő
funkciója jó látszik azokban a fiziológiai jegyekben, amelyek a ma emberét jellemzik (kisebb
álkapocs, arckoponya, a csökkent méretű és számú fogak).
A következő forradalom a földművelés megjelenése volt. A társadalmak kialakulásához
vezető mezőgazdaság C. S. Larsen antropológus (1995) szerint egy kevésbé egészséges
táplálkozási mód kialakulásához vezetett, bár a biztos táplálék gyors népességnövekedéshez, a
vadászó-gyűjtögető életmódhoz képest nagyobb táplálék biztonsághoz vezetett. Azonban a
természetben található változatosabb táplálékhoz képest szerényebb választék gyengébb
minőségű táplálkozást jelentett, olyan betegséget jelentek meg a korai időkben, amelyek a
vadászó-gyűjtögető életmódot folytatók körében közel ismeretlenek voltak (fog- és
ínybetegségek, vashiány). Emiatt testi fejlődésük, testméretük csökkenés felé változott. Viszont
az átlagos születések közötti idő lerövidült. A halász-vadász-gyűjtögető népeknél tapasztalt 3,5
évenkénti szülés helyett 2,5 évente született gyermek (Gibbons és Paley 2014). Ezért a
földművelő népesség létszáma idővel meghaladta a vadász-gyűjtögető népekét.
A paleolit (kőkorszaki) táplálkozás elve alapján őseink energiáját jórészt a hús (vadhús)
biztosította, Cordain szerint sok sovány húst, halat kell fogyasztanunk tejtermékek, hüvelyesek,
gabonamagvak helyett (2011). A mai népek táplálkozásának kutatásaira építő eredményét, és
néhány más téveszmét sok antropológus cáfolja (P. Ungar, A. Henry, L. Aiello, W. Leonard in
Gibbons és Paley 2014). A növényi táplálék változó szerepet játszott a ősember
táplálkozásában, de az ember legalább 100 ezer éve fogyaszt gabonamagvakat. A
szélsőségesebb területekre kiszoruló népcsoportoknál alakult ki a kizárólagos húsfogyasztás.
Figyelemre méltó, hogy az ősi táplálkozást folytató népek könnyen átállnak a mai,
feldolgozott élelmiszerek fogyasztására - ennek minden káros hatását elszenvedve. Ezzel
szemben az ősi táplálkozásra a mai civilizált ember csak végszükségben kényszerül.
AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS
Napjainkban folyamatosan nő a várható élettartam hossza. Emellett egyre nő az igény az
egészséges táplálék iránt (bioélelmiszerek, ökotermékek), ami erősíti a folyamatot. Az egészség
jelentőségét mutatja, hogy az egészségben töltött évek száma mutatószámmá vált.
A helyes táplálkozás divat, üzlet, és ha nem téves, nem részben téves alapokon nyugszik,
akkor nagyon előnyös (lásd paleolit táplálkozás). Ez amiatt fokozódott az utóbbi évtizedekben,
hogy rohamosan megnőtt a táplálkozás okozta vagy annak hozzájárulásával bekövetkezett
megbetegedések, halálozások száma (elhízás, ebből következő cardio-vascularis, II-es típusú
cukorbetegségek – Csányi és Miklósi eds. 2010).
Az élelmiszer, mint fogalom használata helyes, mert ma már valami módon kezelt,
átalakított, csomagolt élelmiszert fogyasztunk, s javarészt nem csak természetes élelmet.
Mindkettő táplálék, hiszen velük kerülnek a szervezetbe szükséges tápanyagok.
Az egészséges téplálkozás összetevői
Az egészséges táplálkozásnak számos összetevője van, ennek három oldalára térünk ki. Az
energetikai, energetikai összetételi és egyes egészség szempontjából kulcs összetevők
szerepére.
Általában a táplálékok energetikai és minőségi szempontból lényegesek - a mennyiségi
szemponton túl.
Az energiatartalom, összetétel tekintetében a mai előírások alapján számos adatot
információt tüntetnek fel az élelmiszereken. Az élelmiszerjelölési előírások 231 jogi

a tápértékjelölés 2016-12-13-től az EU-ban kötelező; 1169/2011/EU rendelet. (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:HU:PDF);
hatályos hazai előírás: 1-1-90/496 MÉ (http://www.omgk.hu/Mekv/1/1190496_2009.pdf)
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szabályozáson alapulnak232. A tápérték jelölések EU szinten még nem kötelezőek,viszont széles
körben megjelennek. Feltüntetik legalább az élelmiszer 100 g-ra vonatkoztatott
energiatartalmán kívül a szénhidrát, fehérje és zsírtartalmat. Ennek arányát az INBÉ-n 233
(GDA) belül, egy adagra tekintettel is, százalékban234. (További összetevőkről később lesz szó.)
Mindezek az információk az egészségesebb táplálkozás érdekében kerülnek fel az egyes
élelmiszerekre, egyes multinacionális cégek honlapjukon is közlik termékeikként.
A mai táplálkozás egyik fő problémája a magasabb színvonalon élők, fejlett országok
körében a túlzott energia bevitel a szervezet napi energiafelhasználásához képest.
Egy átlagos felnőtt szervezet biokémiai folyamatainak, működésének biztosításához
szükséges energiamennyiség, az alap-energiaforgalom, 8000 kJ/nap (Dudás 2000). Átlagos ülő
munka ezt 2000 kJ/nap értékkel megnöveli, de intenzív fizikai munka 13 000 kJ-lal nagyobb
energiaigénnyel járhat. Az INBA alapérték (2000 kcal/fő/nap) ténylegesen a nőkre vonatkozik,
férfiak esetén ennél 25 %-kal magasabb értékkel kellene számolni. (Mivel a gyakorlatban a napi
energia bevitel mindig magasabb, ezért lett kisebb viszonyítási alapérték.)
A túlzott energia bevitel az életszínvonallal együtt nő, közismert tény a BMI-index
alapján mért túlsúlyosok és elhízottak arányának növekedése elsősorban a fejlett országokban,
magasabb életszínvonalon élők körében.
A túlsúlyosak, elhízottak (túltápláltak) számának emelkedése már az ezredfordulón
döbbenetes mértéket mutatott. 1993-2003 között az 1. táblázatban közölt országokban Németország kivételével - 21-53 % közötti mértékben nőtt arányuk (előbbi Olaszország, utóbbi
Nagy-Britannia). Az egyes országokban azonban a növekedés erősen eltérő népességen belüli
arányt takart az időszak végén (1. táblázat – Balogh és Baló 2007).
Ország

Túlsúlyosak, elhízottak
Aránya a népességen belül (%, 2003)
Japán
3,2
Olaszország
8,5
Franciaország
9,4
Németország
12,9
Spanyolország
13,1
Nagy-Britannia
23,0
31,0
USA
1. táblázat A túltápláltak aránya egyes fejlett országokban a társadalomban
(Forrás: Balogh és Baló 2007 alapján)
A gyors növekedés és különösen az angolszász országokban a túltápláltak aránya nem ok nélkül
indította el az egészséges táplálkozás felé elmozdulást, kormányzati támogatással támogatva.
Magyarországon egy friss felmérés szerint az elmúlt 4 évben nem változott lényegesen a
túltápláltak aránya, de alapvetően magas. A normális 20,1-25,0 BMI indexhez képest a magyar
átlag 26,26 volt 2012-ben (1002 megkérdezett). Reprezentatív mintavétel alapján a 18+
lakosság 52-54 %-a túlsúlyos vagy elhízott235.

232

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/elelmiszerek-jelolese. 2014-10-01.
INBÉ: Irányadó napi beviteli érték; GDA: Guideline Daily Amount; 2000 kcal napi energia bevitelre
234
honlap: http://www.inbe.hu
233

235

webbeteg. 2013. Nem változott az elhízottak aránya az elmúlt 4 évben.

http://www.webbeteg.hu/cikkek/elhizas/14240/az-elhizottak-aranya-az-elmult-4-evben. 2014-09-30.
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A legújabb táplálkozási kutatások alapján az energiaforrást biztosító táplálékok javasolt
alap-összetétele nem változott az utóbbi évtizedekben, eltér a paleolit, növénytermesztést még
nem folytató táplálkozástól (2. táblázat).
Energia

(%) Késő paleolit Mai ajánlott
étrend*
Étrend*

Szénhidrát
Fehérje
Zsír

35
30
35

58
12
30

WHO
tápanyag
célok**
55-57
10-15
15-30

Szakirodalom
alapján
55
15
30

2. táblázat A késő paleolit és ma ajánlott étrendek energiaforrás összetétele
(Forrás: *: Paleo-diéta 2013, **: Fekete 2010, Vidéki 2005, orvosilexikon236 alapján)
A fő összetevők tekintetében az ősi közel kiegyenlített forrásokra épülő energia bevitel
szénhidrát központúvá vált, ami az életmód igényeivel, valamint az energia bevitel mennyiségi
változásával is összefügg.
A táblázat úgy tűnik, hogy a késő paleolitikum étrendje igazolja Cordain-féle paleolit
táplálkozás fehérje alapú nézeteit. Az értékelésnél azonban érdemes számos egyéb tényezőt
figyelembe venni (Józsa és Kiss 2013, Paleo-diéta 2013). Ezek egyike, hogy a paleolit embere
döntően sokkal jobb klímakörülmények között élt, mint a későbbi időkben. Életformájához
mainál jóval intenzívebb fizikai aktivitás, napi mozgás tartozott. Az alacsony (közel harmadnyi,
25-30 év) várható élettartam alatt számos mai betegség ki sem alakulhatott. (A szinte kizárólag
húst fogyasztó eszkimók emiatt kialakuló betegségei a leletekből kimutathatók - Józsa és Kiss
2013.) Tény, hogy a késő paleolitikumban a húsfehérje fogyasztás a vadászat
eredményességének függvénye volt, kvázi esetleges.
Emiatt (is) a hazánkban leginkább Szendi Gábor által képviselt hús alapú fehérje
bevitelen alapuló paleolit táplálkozás megalapozottsága megkérdőjelezhető. A paleolit
táplálkozás számos élelmiszert tiltólistára tesz az emberi „érzékenység” miatt: gabonafélék,
hüvelyesek, tej, tejtermékek közé tartozó élelmiszerek, egyes zöldségek, mint burgonya,
paradicsom, paprika, padlizsán, hozzáadott cukrok, margarin, elsősorban a lektin, glutén
tartalmazók, a gyorsan felszívódó szénhidrát tartalom következtében. A táplálkozás tudomány
szerint ez nem felel meg az egészséges táplálkozásnak (2. táblázat).
A három fő energetikai összetevőt szolgáltató élelmiszerek fajtájának kiemelkedő
jelentősége van. Ugyanazt az igényt ki lehet elégíteni egészségre káros, semleges és előnyös
élelmiszerekkel.
A szénhidrátok bevitelében egyre jelentősebb a finomított cukor, ami a kor egyik
legsúlyosabb betegségének, a diabetes-nek (cukorbetegségnek) az egyik fő előidézője. Bár a
hazai 1 főre jutó élelmiszerfogyasztás általános csökkenésével a cukorfogyasztás is kis
mértékben csökkent az utóbbi években237 a cukorbetegek száma mégis világszerte növekvő.
Számuk Magyarországon 573 ezer főre becsült (2013) 238 . Ehhez hozzá kell számítani a
cukorbetegség előszobájának tekintett metabolikus szindróma állapotában lévő mintegy 200
000 személyt, akik felismerés, életmódváltás, kezelés nélkül cukorbetegekké válnak 239 . Az
előrejelzések világméretű népbetegséget vetítenek előre, 50 % feletti létszámemelkedést 2035ig. Ezért a szén-hidrátokon belül a cukor (finomított cukor) arányát a lehető legalacsonyabbra
kell(ene) szorítani. A energiabeviteli arányát 10 % alatt kellene tartani (Flora 2005).
236

orvosilexikon. 2012. http://orvosilexikon.hu/wrap.php?file=dcc.html. 2012-09-20.
KSH Statisztikai Évkönyvek alapján, mind forgalom, mind háztartás statisztika szerint
238 http://www.idf.org/worlddiabetesday/toolkit/gp/facts-figures – 2014-10-01.
239 http://www.webbeteg.hu/cikkek/cukorbetegseg/9452/egymillio-cukorbeteg- 2010-09-30
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A zsírok, melyek nagy energiatartalmuk miatt ősidők óta kedvelt élelmiszerek (Csányi és
Miklósi 2010) amiatt okoznak problémát, hogy a mai táplálkozásban túlzottan sok a telített
zsírsavak fogyasztása, melyhez növényi olajok feldolgozása során keletkező transzzsírsavak
társulnak. Ezek ér- és szívrendszeri problémák okozói. Az állati termékekben található telített
zsírsavak aránya a napi energiafogyasztásban sem lehetne több, mint 10 %240. A transzzsírsavak
fogyasztása nálunk igen magas241. A sütés, rántás is növeli a káros zsírsavak arányát.
A fehérje bevitel egészségügyi szempontból akkor kedvezőbb, ha nem túlzottan nagy az állati
fehérje bevitel aránya. A magas bevitel életkort megrövidítő hatását középkorúak esetén
kimutatták242.
Két fontos élelmiszer feltüntetése is az egészséges étkezésre irányítja a figyelmet. Az egyik a
növényi rostanyag (élelmi rost), a másik pedig a Na (só) tartalom. Előbbi az emésztésben a
lassú egyenletes folyamatokat, kellő telítettséget, méreganyag ürítést szolgálja, a bélrák
kialakulását akadályozza. A magas sófogyasztás viszont kerülendő, mert vérnyomás emelő
hatása káros.
A mai élelmiszeripar által alkalmazott anyagok, az E-számokkal leírt anyagok nem mindegyike
káros, illetve mesterséges (Dudás 2000). De jócskán vannak kerülendők.
Röviden összegezve kiemelhető, hogy a növényi táplálék preferenciája, a természeteshez
közelebbi, kevésbé feldolgozott élelmiszerek, a finomított cukor, cukortartalmú élelmiszerek,
a só, valamint az adalékanyagokat tartalmazó élelmiszerek kerülése alapja az egészséges napi
tápláléknak.
A FENNTARTHATÓSÁG ÉLELMISZERFOGYASZTÁSI KRITÉRIUMAI
A fenntarthatóság az élelmiszerfogyasztáson belül az általános alapelveken nyugszik. Az
erőforrások takarékos használatán, a környezet és a természet állapotának megőrzésén.
A fenntarthatóságot igen sokrétűen lehet vizsgálni, a legszélesebb folyamat megközelítéstől
(életút-elemzés) a legszűkebb körig (pl. adott, fogyasztás előtti élelmiszer, elfogyasztása és
annak hulladéka.)
Az alapelvekből kiindulva a kevesebb anyag- és energia-felhasználású élelmiszer
előállítás felel meg a fenntarthatóságnak. Emiatt a hosszabb szállítás (mai módon), a magasabb
szintű feldolgozás, mesterséges anyagok használata (azok előállítása), az intenzív, kemizált
előállítás, a túlzott csomagolás, a túltermelés, a nagy hulladék veszteség nem felel meg a
fenntarthatóságnak.
A élelem összetételében a nyolcad, tized energiahasznosítást jelentő húsfogyasztás, a
nyers állapotú élelmek háttérbe szorítása (zöldségek, gyümölcsök, saláták), feldolgozás esetén
a sült, rántott ételek nem szolgálják a fenntarthatóságot, de kétségtelen vannak gasztronómiai
megfontolások is. (Ennek kielégítése akkor helyes, ha esetleges, ünnepi jellegű.)
A fenntarthatóság és az egészséges táplálkozás viszonya
A fenntarthatóságnak elve, hogy a ma élők igényeit is ki kell elégíteni, ennek alapján kell
tekinteni a jövő generációkra243. Így az egészséges táplálék biztosítása elsőbbséget kell, hogy
élvezzen a fenntarthatósággal szemben.
Az egészséges táplálkozás említett jellemzőit és a fenntarthatóság elvárásait összevetjük
egyértelmű kép alakul ki (3. táblázat).
Fogyasztás (mennyiség)

egészséges táplálkozás

240

fenntarthatóság

http://dietless.hu/zsirok-tipusai-szerepe-a-taplalkozasban/ 2010-09-30
http://dietless.hu/egeszsegre-artalmas-transzzsirok/ 2010-09-30
242
http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/15640/a-tul-sok-allati-feherje-rakot-okozhat 2010-10-26
243
A szükséglet nem azonos az igénnyel, mely utóbbi túlzott, a szükséges életvitelt meghaladó (ennek fokozása a
fogyasztói társadalom célja, fennmaradásának feltétele) – lásd Gyulai Iván munkáit
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mai átlagnál több/kevesebb)
szénhidrát
cukor
fehérje
állati fehérje
káros zsírsavak
élelmi rost
só (nátrium)

hatás: +, -, 0 semleges, (x) bizonytalan, csekély
-/+
-/+
--/++
-/+
-/+
-/+
-/+
--/++
--/++
-/+
+/(-)/(+)
--/++
(0)/(0)

3. táblázat A mai, „fejlett világbeli” táplálkozástól eltérés becsült értékelése a egészséges
táplálkozás és fenntarthatóság szempontjából
A minősítés szubjektivitása ellenére azt mutatja a táblázat, hogy az egészséges táplálkozás és a
fenntarthatóság szoros összefüggést mutat. A pozitív kapcsolat akkor is egyértelmű, ha az
élelmi rostok növekvő termelés kedvezőtlennek tekinthető. (Kivéve, ha ez példaként állati
húsfehérjét vált ki.) Ennek gyökerét abban kereshetjük, hogy az ősi, hagyományos táplálkozás
is természetközelibb, alkalmazkodó, jobban harmonizál a környezetével.
ÖSSZEFOGLALÁS
A mai világ legnagyobb kihívásai globális problémákká nőttek. Az emberiség civilizációjának
túlélési záloga a jövő generációkra kitekintő, hosszú távú gondolkodáson alapuló fejlődés. Az
élelmiszerfogyasztás(termelés) területén is.
Az ember esszenciális szükségletei közül időben a táplálék hiánya viselhető el legjobban, ami
a társadalom területére is kihathat. E szükséglet múltja ma is meghatározza az ember
biológiáját, metabolitikus folyamatait. Az egészséges táplálkozás kulcsáért a múltba kell
nyúlni. A mai táplálkozás ennek kevéssé felel meg, a megváltozott életmód miatt is. A
„megszaladt táplálkozási evolúció” során energia, cukor, zsírfogyasztóvá vált a „fejletten”
étkező világ, ami súlyos egészségügyi kockázatokkal, új betegségekkel, elterjedésükkel jár
(cukorbetegség).
Az egészséges táplálkozás igénye nő, jellemzői elég jól ismertek. Összefüggése a
fenntarthatósági elvárásokkal kulcskérdés a jövő generációi számára. A pozitív irányú
kapcsolat reményteli az elkövetkező időkre gondolva.
Az élelmiszerfogyasztás elemzése a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében kezdeti
lépés, az eredmények tényfeltárók és útmutatók lehetnek. Remélhetően hozzá tudnak járulni a
fenntartható, jövő generációért felelős világ kialakításához.
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Szentpáli Áron Zsolt244
AZ ERDÉLYI KISEBBSÉGEK HELYZETE A KÖZÉPSZINTŰ OKTATÁSBAN
A MAGYAR SZAKPOLITIKA LEHETŐSÉGEI

BEVEZETÉS
Az erdélyi régió egyik meghatározó jellegzetessége a vallási és nyelvi heterogenitás. A
különböző kulturális csoportok régión belüli pozícióját meghatározta, hogy az adott történelmi
korban államalkotó vagy (lélekszámtól függetlenül, hatalmi) kisebbségi szituációban
szerepeltek-e. A XVIII-XIX. században kialakuló nemzetállamokban való gondolkodás a
nyelvi-etnikai alapú csoportképződést segítette. A nem államalkotó kisebbség a nyelvi-etnikai
asszimiláció veszélyének fokozottan ki volt téve. A hatalmi pozíciókból kiszoruló kisebbségi
elitek számára a kulturális (nyelvi, vallási) értékek ápolása, átmentése kiemelt feladat. Az
identitás megőrzésével kapcsolatos viták, problémák egyik sarkalatos pontját az anyanyelv
használata jelentette.
Az Osztrák-Magyar Monarchia idejében a hatalmon lévő magyar elit magyar
nyelvoktatási és nyelvhasználati törekvéseit a kisebbségi elitek az asszimiláció eszközének
tekintették. A XX. század katonai, politikai eseményeinek hatására napjainkra a helyzet
megváltozott: a kisebbségbe került magyar elit az identitás megőrzésének eszközeként tekint
az anyanyelvhasználatra. A mindennapi élet számos fórumán érhető tetten az anyanyelv
használatának komplex kérdésköre. A számos prioritás közül jelen munka az oktatásra, azon
belül is a középszintű oktatás témakörére fókuszál. A problémakör elemzése azért is időszerű,
mert mindkét erdélyi magyar kisebbségi párt (Erdélyi Magyar Néppárt, Romániai Magyar
Demokratikus Szövetség) kiemelt oktatáspolitikai célként jelölte meg az anyanyelvi oktatási
hálózat bővítését.
A tanulmányban arra kísérelek meg választ adni, hogy a magyar identitás megőrzése
érdekében prioritásként megfogalmazott anyanyelvi oktatási rendszerben lehetséges-e a már
meglévő hálózat bővítése? Vannak-e olyan térségek, ahol a magyarság arányához képest
alulreprezentált az oktatásban? Mely feltételek teljesülése esetén érdemes bővítésben
gondolkodni? Ezeket a kérdéseket járja körül a tanulmányom, a LAU1 szintű közigazgatási
egységekben elvégzett vizsgálat adatainak elemzésével.
KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK ÉS A VIZSGÁLAT KONTEXTUSA
A jelenlegi határokon túli magyar csoportokról folytatott diskurzusokban gyakran
előkerülő szempont a magyarság pozíciójának megváltozása (Cholnoky 1906, Kocsis 1997,
Tátrai 2011). A magyarság helyzetének nyomon követése gyakran egybefonódott, illetve ma is
egybefonódik a csoport térképi ábrázolásával. A földrajzkutatók szerepvállalása és a
tudományos eredmények utólagos felhasználása stigmatizálta a határon túli magyarsággal
kapcsolatos vizsgálatokat (magyar földrajz magyar ügyet szolgál; revízió eszköze) (Keményfi
2008).
Jelen vizsgálat sem mentesül a diszciplínát ért vélt vagy valós sztereotípiák
mindegyikétől. Szemléletében azonban újszerűnek tekinthető, mert a vizsgálati kérdést egy
aktuális, szakmai elemzést igénylő, gyakorlati probléma megoldásához kapcsolja. A
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kisebbségekkel kapcsolatos alapkutatási eredményekbe (kontextustól függetlenül), különösen
az erdélyi térséget érintő vizsgálatokban, akarva-akaratlanul olyan üzenetet is bele lehet érteni,
ami eredendően nem volt kimondott célja a szerzőnek (az interetnikus, tudományos vitákról,
kritikákról ld.: Teleki 1920 - Teleki 1937 és Kocsis 1997 -Deică 1998).
A tanulmányban megjelenő térképek kétségtelenül felhívják a figyelmet a magyarság
kedvezőtlen helyzetére, de a kedvezőtlen pozíció egy konkrét (és aktuális) gyakorlati
problémához kötődik. A nemzeti-etnikai csoportok térképi ábrázolása számos problémát felvet
(Keményfi 2011a, 2011b). Jelen munka térképei nem az identitás csoportonként, életkoronként,
társadalmi pozíciónként eltérő komplex jelenségét ábrázolják, hanem a kérdés gyakorlatiasabb
oldalát előtérbe helyezve igyekeznek szakpolitikai döntéseket előkészíteni a felhasznált
anyanyelvi (1. ábra), illetőleg oktatási adatokkal és azok ábrázolásával (2. ábra). Utóbbi ábrán
nemcsak a már működő (2012/2013-as tanévben induló) magyar középszintű osztályok
láthatóak, hanem az is, hogy a magyarság anyanyelvi arányaihoz képest milyen mértékben
reprezentált az oktatási rendszerben. A munkában megjelenő térképek több szempontot
jelenítenek meg egyidejűleg, ezek közül csak egy dimenzió etnikai/nemzeti jellegű, ezért ezek
a térképek nem sorolhatóak egyértelműen a nemzetiségi kartográfia produktumai közé, hanem
azoknak egy újabb generációját képviselik.
A szakpolitikai aktualitás mellett a kutatási eredmények gyakorlati jelentősége sem
csekély. A második világháborút követő román nemzetépítés az élet szinte minden terén
homogenizálni kívánta a társadalmat. Az egységes ország és nemzet képének megteremtését
segítették elő a több lépésben lezajlott közigazgatási reformok, melyeknek következményeként
a magyarság elvesztette előbb funkcióiban, majd pedig nevében is az autonómiáját (Sarány és
Szabó 2001, Bottoni 2008, Gulyás 2010). A kisebbségek homogenizálását, asszimilációját
szolgálta a rendszer kisebbségpolitikája is (Novák 2011). Napjainkban azonban már
megjelennek olyan elképzelések, amelyek a kulturális sokszínűséget előnyként, (gazdasági)
turisztikai értékként tüntetik fel (Internet1). A szemléletváltás egyben azzal is jár, hogy a
többség számára is fontossá válik a kisebbségi identitás megőrzése, a kisebbségi kultúra
fennmaradása. Az erdélyi magyar kisebbségi pártok pedig az anyanyelv használatát és oktatását
kulcsfontosságú tényezőként definiálják ebből a szempontból.
A vizsgálatban nem kerül elő sem a felsőoktatás, sem pedig az alapfokú oktatás helyzete.
Az alapfokú oktatás szintje ugyan kétségtelenül stratégiai jelentőségű az asszimiláció
szempontjából, de a romániai oktatás ezen szintjén az anyanyelvi képzés a legtöbb esetben már
biztosított, ezért jelentős bővítés ezen a szinten nem várható. Ugyan a felsőoktatás esetében
nagyfokú koncentráció figyelhető meg, ezt a szintet bővíteni (és ezzel együtt a minőségét
elaprózni) nem feltétlenül érdemes, ráadásul az egyes intézmények létrejöttét számos történelmi
és kulturális szempont is magyarázza, ezek elemzésére pedig jelen keretek között nincs mód. A
középszintű intézményi hálózat térben kevésbé koncentrált a felsőoktatási hálózathoz képest,
de nem teljesen követi a magyar anyanyelvűek területi elhelyezkedését. Továbbá kisebb
szellemi és anyagi tőke is elegendő a fenntartásához, ezért nem feltétlenül indokolt az
intézmények jelenleg tetten érhető koncentrálódása, tehát abővítési lehetőségek vizsgálata ezen
a szinten indokolt leginkább. A demográfiai és térbeli adottságok figyelembevételével viszont
belátható, hogy ésszerűtlen lenne a hálózat túlzott bővítése.
A tanulmány szándékosan mellőzi a románok oktatásban képviselt súlyának elemzését,
mivel a történelmi régióban a románság száma és aránya meghatározó, valamint államalkotó
csoportként, „hatalmi pozícióban” értelmetlen lenne a románság anyanyelvhasználatból,
pontosabban annak hiányából fakadó asszimilációs veszélyről beszélni. Szintén kimaradtak a
vizsgálatból az erdélyi szászok (német anyanyelvűek). A csoport kihagyása mindenképp
bővebb magyarázatra szorul. A német nyelv jelentősége Európában indokolttá teszi a nyelv
fokozott ismeretét, oktatását. Az esetleges német nyelvű osztályok megléte, német nyelven
történő képzés félreértelmezhető lehet, hiszen nem feltétlenül a helyi német anyanyelvű
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közösség igényeivel, létszámával, demográfiai jellemzőivel hozható összefüggésbe. Az adatok
és eredmények pontosítása (kik járnak német nyelvű osztályokba és milyen motiváló
tényezőknek köszönhető ez a folyamat) olyan mértékű (terepi) utánajárást igényelne, amire
jelen munka keretei között nincs lehetőség.
A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ÉS AZ ALKALMAZOTT MÓDSZER
A romániai magyar kisebbség középfokú anyanyelvi oktatási lehetőségeinek vizsgálatát
a legfrissebb 2011-es népszámlálás (magyar) anyanyelvi és demográfiai adataira (15–19 éves
korosztály) érdemes alapozni. Módszertani szempontból problémát jelentett, hogy az egyes
adatok az egyes városok (municipiu, oraş) és községek (comună) esetében külön-külön
nyilvánosan hozzáférhetőek, de kisebbségekre vonatkozó demográfiai adatokat nem tett
nyilvánossá a román statisztikai hivatal. Az adatszolgáltatással kapcsolatos problémára többékevésbé megoldást jelent, hogy a román népszámlálás nem publikált adatait elemző kutatók
rámutattak arra, hogy Romániában jelentősebbek a demográfiai összetétel regionális
különbségei a nemzetiség szerinti különbségeknél (Veres 2004). Ez természetszerűleg nem
jelenti azt, hogy a nemzetiségi különbségek figyelmen kívül hagyhatóak (Kiss2004), a romániai
magyarság kedvezőtlenebb korstruktúrája már önmagában azt vetíti előre, hogy az átlaghoz
képest alulreprezentált lesz a csoport jelenléte az oktatásban. Az erdélyi magyaroknak az
országos átlaghoz viszonyított alacsonyabb termékenysége (Kiss és Barna 2012) tehát nagyobb
óvatosságra int, amikor az intézményrendszer bővítési lehetőségei kerülnek előtérbe. Az egyes
8–12 osztályra vonatkozó oktatási adatok (intézményi bontásban) a 2012/2013-as tanévre álltak
rendelkezésre először nyilvánosan. Bár a népszámlálás és az oktatási adatok között bő egy év
telt el, ez a különbség még nem okoz jelentős torzulásokat. Temes megye kivételével minden
romániai megyére elérhetőek ezek az összesítések, ezért Temes megye – adathiány
következtében – kimaradt a vizsgálatból.
Megfelelő kiinduló adatok hiányában, de a rendelkezésre álló demográfiai elemzéseket
és a román oktatási rendszer sajátosságait felhasználva meg lehet becsülni, hogy milyen
feltételek teljesülése esetén érdemes az oktatási hálózatot bővíteni, mert a rendszer hosszú távon
is fenntartható marad (tehát nem csak rövid távon kínál megoldást). A román középszintű
oktatás egyik jellemzője, hogy új osztály (képzés nyelvétől, képzés jellegétől függetlenül) 28
fővel indítható. Mivel ez a korcsoport megfelel a kb. 15 éves korosztálynak, ezért jó kiindulási
alapnak tekinthető, amennyiben a 15 éves korosztály egész (magyar) közösségen belüli
(tekintve, hogy anyanyelvi adatok demográfiai bontásban nem nyilvánosak) arányát sikerül
meghatározni.
Első lépésben az adatokat megyei szintre kellett aggregálni. Erre azért volt szükség, mert
– bár az oktatási adatok intézményi részletességgel nyilvánosak, és a demográfiai adatok is
rendelkezésre állnak LAU1 szinten – a közigazgatási egységeknek csak töredékében működik
középszintű oktatás (beleértve a magyar anyanyelvi képzést). A becsléshez olyan szintet kellett
találni, ahol minden egységben minden adat rendelkezésre áll, és az első ilyen szint a megyei
szint volt. A 15-19 éves korosztály lélekszámát és az induló osztályok létszámát összevetve az
az összefüggés körvonalazódott, hogy az induló osztályok létszáma kb. 20%-át +/- 1-2 % teszik
ki a 15-19 éves csoportnak, tehát a 15 évesek durván 1/5-ét teszik ki a generációnak.
Következésképpen a 28 (kb. 15 éves fővel) induló osztályhoz kb. 140-150 főt kitevő 15-19
évesre van szükség. A 15-19 évesek pedig a teljes társadalom 5-6%-át teszik ki az egyes
megyékben, tehát egy kb. 2800-2900 fős közösség esetében, pusztán demográfiai jellemzők
alapján indokolt legalább egy osztály fenntartása, létrehozása. A magyar kisebbségre is
ugyanezek az előírások vonatkoznak, de – tekintve a valamivel kedvezőtlenebb demográfiai
helyzetet (Kiss és Barna 2012) – mintegy 3000 fő körüli magyar anyanyelvű lakos lehet képes
egy osztály vagy intézmény tartós fenntartására (demográfia forgatókönyv). A rendszer
bővítésekor természetesen figyelembe kell venni olyan, nehezen számszerűsíthető tényezőket,
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mint például egy intézmény és a vele járó, helyben megjelenő értelmiségi réteg és az általuk
képviselt szellemi tőke.Tehát érdemes elgondolkodni azon, hogy 3000 fő alatti lélekszám
esetén is megtérülhet a rendszer bővítése.
A román oktatási rendszer egy másik sajátossága, hogy indokolt esetben fél osztály is
indítható. Amennyiben egy magyar anyanyelvi osztály tanulóinak nagyjából fele másik
községből (comună) ingázik, akár kb. 1500 fős magyar népesség esetén is reális elképzelés az
anyanyelvi oktatási intézmény megléte (ingázás forgatókönyv). Ha az ingázás mégsem a
vártnak megfelelően alakul, akkor is van esély a fél osztály indítására (a közösség „önerőből”
biztosítja a szükséges létszámot). A bővítés ellen szólhat természetesen a rendszer
elaprózódása, tehát a végleges döntések meghozatala előtt helyi adatgyűjtésre, ellenőrzésre
mindenképpen szükség lehet.
Ha már a fél osztály indításához is szükség van bizonyos mértékű ingázásra, akkor akár
1000 fős magyar népesség is fenntarthat egy intézményt, osztályt (fél osztály és ingázás
forgatókönyv). Ebben az esetben azonban komolyabb kockázata lenne már a fél osztály
indulásának is, ami nem feltétlenül jelentené az intézmény vagy osztály tartós fennmaradását.
Ennél radikálisabb bővítést jelentene az, ha 500 fős magyar népesség megléte esetén is indulna
új osztály/intézmény (radikális forgatókönyv), azonban ez az elképzelés már olyan
ellentmondásokba ütközik, mint például: a rendszer csak nagyfokú ingázást feltételezve lehet
működőképes, ugyanakkor, ha az intézmény elérhető helyben is, nem kell ingázni a szomszédos
településre vagy közigazgatási egységbe. Így a már meglévő intézmények, osztályok működése
kerülne komoly veszélybe.
A vizsgálat során nemcsak a bővítési lehetőségek számbavétele volt hangsúlyos, hanem
az is, hogy a már meglévő intézmények, osztályok se váljanak működésképtelenné az
átgondolatlan bővítés következményeképpen. Tehát a „milyen feltételekkel indokolt bővíteni”
kérdés mellett fontos volt a „hol érdemes” kérdést is figyelembe venni. A térinformatikai
eszközök, szempontok használata ebből a szempontból mindenképpen indokolt volt,
beigazolódni látszik tehát az a nézőpont, hogy a térinformatikai szemlélet számos
társadalomföldrajzi kutatásnak kínál újabb lehetőségeket (Jakobi 2007). Amennyiben olyan
egységekben valósul meg egy csak nehezen indokolható bővítés, amelynek szomszédságában
mindössze egy magyar osztály működik, akkor azt a bővítést nem érdemes erőltetni. Továbbá
egyes, magyar határhoz közeli térségekben a magyar iskolarendszer elérhetősége és közelsége
is árnyalja a bővítési lehetőségeket. Ez utóbbi két tényező a térinformatika segítségével elég jól
felderíthető.
EREDMÉNYEK
Az alábbi eredményeket jelen munka írója szerzőtársával közösen dolgozta ki,
finomította (Szentpáli és Szabó 2014).
Az elsőként kidolgozott demográfia (magyarok középszintű oktatásban
alulreprezentáltak és számuk 3000 fő vagy nagyobb) forgatókönyv (3. ábra) azokat a
területegységeket ábrázolja, ahol a magyar anyanyelvűek a középfokú oktatásban
alulreprezentáltak, de demográfiai jellegzetességek alapján indokolt lenne a magyar osztály
megléte. A forgatókönyv elsősorban a tömbmagyarság számára kínál új lehetőségeket. Továbbá
meghatározhatóak azok az egységek, ahol jelenleg működik magyar osztály, de létjogosultsága
pusztán demográfiai jellegzetességekkel nem igazolható. Következésképpen ezek az
intézmények csak bizonyos fokú ingázással tarthatóak fenn. Egyedül Bălan/Balánbánya
esetében áll fenn az, hogy már működik egy olyan magyar osztály a városban, ami demográfia
alapján nem indokolható, tehát ingázás révén marad fenn az osztály. A közelben javasolt új
osztályok létrehozása veszélyeztethet már működő osztályt.
Az ingázás (magyarok középszintű oktatásban alulreprezentáltak és számuk 1500 fő vagy
nagyobb) forgatókönyv (4. ábra) bemutatja, hogy a magyar anyanyelvűek a középfokú
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oktatásban hol alulreprezentáltak, de fél osztály vagy ingázás bizonyos mértékű megléte alapján
indokolt lenne a magyar osztály megléte. Beclean/Bethlen, Borsec/Borszék és
Nuşfalău/Szilágynagyfalu esetében az egy működő osztály működése veszélybe kerülhet a
bővítés következtében, mert szomszédos egységekben javasolja a forgatókönyv új magyar
osztály indítását. A többi közigazgatási egységben a már meglévő magyar oktatás azért nem
kerül veszélybe bővítés esetében, mert legalább két magyar osztály működik jelenleg. A bővítés
következtében azonban előfordulhat ez utóbbi egységben egy vagy több magyar osztály
megszűnése, anélkül, hogy a közigazgatási egységekben megszűnne a magyar oktatás.
Az ingázás és fél osztály (magyarok középszintű oktatásban alulreprezentáltak és számuk
1000 fő vagy nagyobb) forgatókönyv (5. ábra) azt mutatja, hogy a magyar anyanyelvű oktatás
alulreprezentáltsága mely területeket érint, és megmutatja azt is, hogy a fél osztály és bizonyos
számú ingázó együttes megléte alapján indokolt lehet a magyar osztály megléte. A bővítésre
alkalmasnak ítélt egységek között azonban több olyan található, amelynek szomszédságában
már működik egy vagy két magyar osztály. Mivel a már működő osztályok és diákok száma
nem olyan nagy, ezért amennyiben minden bővítésre alkalmasnak ítélt egységben létrejönnének
új magyar osztályok, a már meglévő osztályok közül több ellehetetlenülne. Tehát ennek a
forgatókönyvnek a megvalósítása a már meglévő intézmények működésére negatívan hatna,
ezért nem feltétlenül érdemes ilyen áron új osztályokat indítani.
Az előbbiekben felvázolt forgatókönyv eredményeiből és értékeléséből levonhattuk azt
a következtetést, hogy a magyar osztályok további bővítése több, már meglévő működő osztály
fennmaradását lehetetlenítené el. Ezért a módszertani fejezetben taglalt radikális forgatókönyv
megvalósítása egyértelműen káros következményekkel járna. Tehát semmiképpen sem
javasolható ilyen mértékű bővítés.
ÖSSZEGZÉS
A lélekszámban és/vagy érdekérvényesítés terén hátrányba kerülő nemzeti, etnikai
csoportok a mindennapi élet számos terén hátrányba kerülhetnek. Ennek következménye, hogy
a csoport tagjai fokozottabb asszimilációs hatásnak vannak kitéve. A kisebbség politikai vezetői
ezért általában arra törekednek, hogy a csoport tagjai minél szélesebb körben használhassák
anyanyelvüket, ápolhassák kultúrájukat, hagyományaikat. Jelen munka a magyar anyanyelvi
oktatással, a magyar osztályok bővítési lehetőségeivel kapcsolatban fogalmaz meg ajánlásokat,
különböző forgatókönyvek összevetésével (6. ábra). Az egyes forgatókönyvek kidolgozása
térinformatikai eszközökkel és módszerekkel történt meg.
A demográfiai forgatókönyv bár nem számol az ingázásban rejlő lehetőségekkel,
minimális bővítést lehetővé tesz, ennek a forgatókönyvnek a megvalósítása jár a legkevesebb
kockázattal. Első lépésben tehát ezekben a közigazgatási egységekben érdemes új magyar
osztályokat létrehozni.
Az ingázás forgatókönyv lényegesen több közigazgatási egységben kínál fel bővítési
lehetőségeket, azonban néhány esetben a bővítés a már meglévő intézmények, osztályok
működését veszélyeztetheti. A forgatókönyv megvalósításának kockázatai megfelelő
helyismerettel és/vagy terepi felméréssel enyhíthetőek. Lényegesen több község, város
esetében lehet megvalósítani az anyanyelvi oktatást, ezáltal pedig az asszimiláció hatása is
csökken.
A fél osztályokkal és ingázással együttesen számoló forgatókönyv már lényegesen több
olyan közigazgatási egységben javasolja új magyar osztály indítását, aminek szomszédjaiban
már működik magyar osztály. A bővítés következményeként ezeknek a már működő magyar
osztályoknak a fennmaradása is kérdésessé válna, a már meglévő oktatási hálózat átalakulása
várható. Ezért ebben a formában semmi esetre sem javasolt a megvalósítása. Azon
közigazgatási egységek esetében, amelyeknél ez a forgatókönyv bővítést javasol, de az előbbi
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nem, részletes kiegészítő felmérések, alapos kutatások elvégzése után lehet célszerű új magyar
osztály indítása.
A radikális bővítést bemutató forgatókönyvnek túlságosan széles körben lennének
negatív hatásai, ezért ennek a lehetőségét (az előző forgatókönyv eredményeinek ismeretében
is) célszerű elvetni. Végezetül: a magyar határhoz közel élők esetében az egyes forgatókönyvek
javaslatait érdemes árnyaltabban kezelni, ugyanis számolni kell azzal, hogy a magyar
anyanyelvűek egy része Magyarországon jár középiskolába.
Összességében tehát a magyar anyanyelvűek arányukhoz képest alulreprezenáltak a
középszintű oktatás intézményeiben, következésképpen indokolt lehet új, magyar osztályok
indítása. Kizárólag demográfiai jellegzetességek alapján is lennének olyan közigazgatási
egységek, ahol további magyar osztályokat lehet indítani. Amennyiben az ingázás lehetőségét
is figyelembe vesszük, lényegesen szélesebb körben lehet bővíteni az osztályokat. A javasolt
bővítés elsősorban a tömbben, illetve etnikai sziget szituációban élő magyarság életére
gyakorolna pozitív hatást az intézmények, osztályok bővítésével, számának növelésével. Az
asszimilációs hatásoknak leginkább kitett magyar közösségekben (a realitások talaján maradva)
nem jelentene valós segítséget a helyi oktatási hálózat kiépítése. Ennél drasztikusabb bővítés
nem javasolt, mivel megvalósulása esetén már meglévő intézményekben, osztályokban
lehetetlenülhet el a magyar nyelven történő oktatás.
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Adatok forrása: http://www.admitereliceu.ro/brosuri-admitere-liceu

764

36. ábra: A magyar anyanyelvű oktatás bővítési lehetőségei a demográfia forgatókönyv
szerint
Adatok forrása: http://www.admitereliceu.ro/brosuri-admitere-liceu

37. ábra: A magyar anyanyelvű oktatás bővítési lehetőségei az ingázás forgatókönyv szerint
Adatok forrása: http://www.admitereliceu.ro/brosuri-admitere-liceu

765

38. ábra: A magyar anyanyelvű oktatás bővítési lehetőségei az ingázás és félosztály
forgatókönyv szerint
Adatok forrása: http://www.admitereliceu.ro/brosuri-admitere-liceu

39. ábra: A magyar anyanyelvű oktatás bővítési lehetőségei a vizsgált forgatókönyvek szerint
Adatok forrása: http://www.admitereliceu.ro/brosuri-admitere-liceu
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Tar Ferenc245
ISKOLAVÁLASZTÁS ÉS MIGRÁCIÓ
KÖZOKTATÁSI MIGRÁCIÓ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN
KÖZOKTATÁSI MIGRÁCIÓ FOGALMA, MÉRTÉKE
A lakosság térbeli mozgásának, migrációjának egyik sajátos típusa az általános iskolai
tanulók napi, heti rendszerességgel történő, településhatárt átlépő vándorlása, ingázása. Ez
annak érdekében történik, hogy elérjék azt a közoktatási intézményt, ahol tanulmányaikat
folytatják. A mindennapokban egyszerűen bejáróknak nevezzük őket.
Az ingázás a lakosság széles rétegeit érintő migrációs folyamat. A napi, illetve heti
rendszerességű ingázásnak alapvetően két fő célja van. Az első a munkába járás, a munkahely
megközelítése, a másik az iskolalátogatás, az iskola megközelítése (Keserű 2012). Ez utóbbiról
a hétköznapi életben az társadalom többsége többnyire a középiskolások és felsőfokú
oktatásban résztvevők napi és heti ingázására asszociál. Emellett azonban létezik az alapfokú
oktatásban, általános iskolai oktatásban résztvevő, azaz a 6 és 14 éves kor közötti, tanköteles
diákok migrációja, ingázása is. Ezt nevezzük közoktatási migrációnak. Ez a szegmense a közés felsőoktatásnak talán azért is igényel több figyelmet a társadalom részéről, mivel itt a
legkisebb, legfiatalabb diákokról van szó, akiknek már csak életkorukból adódóan is ez a
vándorlás, ingázás lényegesen nagyobb megterhelést jelent, sőt akár későbbi tanulmányaikat,
tanuláshoz való viszonyukat is egy életre meghatározza. A tanulási céllal folytatott migráció
mértéke jelentősen elmarad a munkavégzés céljából folytatott migráció mértékétől. 2006-os
adatok alapján, országos szinten az általános iskolások mintegy 30%-a nem körzetes iskolába
járt (Bódi-Fekete 2007). Természetesen a nem körzetes iskolába járó diákok és a közoktatási
migrációban résztvevő diákok fogalmát nem kívánom összemosni, hiszen az előbbibe a
közoktatási migrációban résztvevő diákok számán túl azok a diákok is beleértendők, akik nem
lépnek át iskolába járás során településhatárt, de nem abba az iskolába járnak, ami lakóhelyük
szerint eleve adott lenne számukra. Számuk azokon a településeken jelentős, ahol több iskola
is található. Írásomban a településhatárt átlépő közoktatási migrációval kívánok foglalkozni,
ennek mértékét és egyik motivációs tényezőjét, valamint ezek összefüggéseit kívánom
bemutatni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében.
KÖZOKTATÁSI MIGRÁCIÓ TÖRVÉNYI HÁTTERE, A SZABAD ISKOLAVÁLASZTÁS TÖRTÉNETE
A közoktatási migráció jelentősége az elmúlt három évtizedben nőtt meg. Az általános
iskolások települések közötti vándorlását lehetővé tevő oktatási szabályozás ugyanis ekkor
lépett életbe, illetve a közlekedés infrastruktúrája ezt ekkorra tette lehetővé. Az 1985-ös oktatási
törvény a korabeli társadalmi igényeket tükrözte. A késő kádár-kori törvényalkotás lazított a
központi szabályozáson, nagyobb teret adva az állampolgárok egyéni döntéseinek (Berényi
2008).
Ezt a folyamatot végezte be lényegében az 1993-as CXC. a közoktatásról szóló törvény,
amely a szülői és tanulói jogok körébe sorolta az iskola szabad megválasztásának jogát
(Berényi-Berkovits-Erőss 2008). Ez a törvény alapvetően egy liberális felfogást testesített meg,
melynek lényege az volt, hogy a szülő és a diák tudja a legjobban azt, hogy milyen iskolára van
szükségük. Ez nem várt mellékhatásokkal is járt. A szabad iskolaválasztással verseny
bontakozott ki az iskolák között a diákok megtartása illetve magukhoz csalogatása érdekében,
amit az iskolák finanszírozási rendszere is csak fokozott. Ezzel párhuzamosan komoly
szegregációs folyamatok indultak el az iskolák között, voltak, akik nagyobb sikerrel tartották
Tar Ferenc – Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, levelező PhD hallgató, középiskolai tanár
tarferenc@index.hu
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meg, vonzották magukhoz a diákokat, sőt akár még válogattak is a jobb képességűek között.
Más iskolák viszont létszámgondokkal és a rosszabb teljesítményű diákok tömegével küzdöttek
meg nap, mint nap. Emiatt a szegregáció miatt támadták a legtöbben a szabad iskolaválasztás
rendszerét. 2008-ban megpróbáltak gátat szabni ezeknek a szegregációs folyamatoknak,
korlátok közé próbálták szorítani, elsősorban a nagyvárosokban tapasztalható elkülönülést.
2011-ben új oktatási törvény lépett életbe, azonban minden korábbi kritika ellenére a szabad
iskolaválasztás joga továbbra is megilleti a diákokat és szüleiket. Jelen pillanatban a magyar
társadalom többségének érdekében áll a szabad iskolaválasztás jogának és az ebből következő
szegregációnak a fenntartása. Megyei vizsgálódásaim alatt több településen is tapasztaltam ezt
a fajta szegregációt, illetve ennek igényét.
AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A MEGYÉBEN – TANKERÜLETEK, TELEPÜLÉSEK,
ISKOLÁK

Kutatási területemen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén a megyei tankerület
összesen 13 tankerületen keresztül felügyeli a megyében található általános iskolák működését.
(1. ábra) Méretük, kiterjedésük, illetve a tankerületek gyereklétszáma nem arányosan lett
felosztva, igen nagy különbségeket tapasztalhatunk közöttük.

40. ábra Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tankerületi beosztása
Egyedül a Nyíregyháza tankerületben a megye általános iskolásainak több mint ötöde
található, 2012-es adatok szerint 13.365 tanuló. A másik végletet a kis gyereklétszámú
tankerületek jelentik, azok, ahol az általános iskolások száma nem haladja meg a 3.000-et
(Csenger 1364, Záhony 1931, Baktalórántháza 2002). A második legmagasabb tanulói létszámú
Mátészalka tankerületben is csak valamivel több, mint 6.000 kisdiák tanul.
Hasonlóan aránytalanul oszlanak el az alapfokú oktatási intézmények a tankerületek
között. Nyíregyháza tankerületében 44-et, míg a Záhony és Ibrány tankerületekben csak 7-et,
7-et. (1. táblázat)
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Az
általános
iskolák
és
tagintézményeiknek területi elhelyezkedése,
körzeteik határa sem magától értetődő. Ezek a
kapcsolatok (iskola-tagintézmény) több esetben
egyáltalán nem alkalmazkodnak a tankerületek
határaihoz,
pontosabban
a
tankerületek
kijelölésekor a földrajzi közelség volt a
legfontosabb rendezőelv. A korábban kialakult, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013.
január 1-jei létrejöttét megelőző, térségi és
kistérségi
önkormányzati
oktatási
együttműködéseket figyelmen kívül hagyták.
Ennek köszönhetően például az Ibrány
tankerülethez
tartozik
a
Nyíregyháza
tankerületben fekvő Sényő, vagy éppen a Kemecse tankerületben található Tiszarád, Beszterec
és Gégény. De hasonlóan tankerületek határain átnyúló irányítással találkozhatunk Kisvárda,
Tornyospálca, Fényeslitke és Gyüre esetében. A helyzet akkor mondható némiképpen
könnyebbnek, ha – bár más tankerülethez tartoznak – legalább egymás szomszédságában
fekszenek az érintett települések. (2. ábra)

41. ábra A megye iskoláinak működési rendszere
Ez a helyzet – tankerületi vezetővel történt beszélgetés alapján állítom – nehezíti az iskola
és tagintézménye közötti együttműködést. A problémát egy 2015. január elsejével hatályba lépő
kormányrendelet orvosolja, amely minden iskolát, ami az adott tankerület területén fekszik, az
adott tankerület felügyelete alá rendeli. Esetemben a migrációval összefüggő adatok és főleg a
kompetenciamérések adatainak a beszerzését, feldolgozását, értelmezését ez a zűrzavaros
helyzet nem egy esetben megnehezítette, mivel sokszor a tagintézmények adatai, az irányítást
ellátó intézmény adatsorának részét képezték. Ezeknek az adatoknak a pontosítása a következő
időszak fontos feladata lesz számomra.
A bejárók, azaz közoktatási migránsok számát igen nagy pontossággal sikerült összesíteni
és feldolgozni, ugyanis mostanra készült el a Megyei Fejlesztési Terv (Feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv 2013), amely településekre és
iskolákra lebontva, hiánytalanul tartalmazza ezeket az adatsorokat. A fejlesztési terv 2012-es
adatokkal dolgozott. A másik adatsor, amely feldolgozásra került, a 2013-as év
kompetenciamérések eredményei voltak, amelyek az Oktatási Hivatal, Közoktatási Információs
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Rendszeréből voltak hozzáférhetőek (Országos mérés eredményei 2013). Ebben az esetben
adódtak azok a nehézségek az adatok értelmezésénél, amelyekről a korábbiakban már szóltam.
Az általam vizsgálni kívánt kérdések ebből a két adatsorból következnek:
Milyen mértékű a megye területén a közoktatási migráció?
Mely települések felé irányul?
Milyen összefüggés fedezhető fel a kompetenciamérések adatai és a migráció iránya között?
vagyis, azon települések iskolái felé vándorolnak-e az általános iskolások, ahol a
kompetenciamérésben magas értékeket értek el?

A MEGYE ADATAI
A megye területén 50.914 tanuló jár általános iskolába, 159 intézmény (ebben nincsenek
beleszámolva azok a középiskolák, ahol hat-, és nyolcosztályos gimnáziumi képzés van), 229
feladat-ellátási helyén.
A megye településeinek száma szintén 229, azonban ez már csak a települések elhelyezkedése,
lélekszáma és anyagi helyzete miatt sem jelenti azt, hogy minden településen elérhető ez a
közszolgáltatás. Egyrészről vannak azok a települések ahol kettő vagy annál több iskola
található, másrészről vannak, ahol mindössze egy iskola áll rendelkezésre, és végezetül vannak
azok a települések, amelyekben nem áll rendelkezésre iskola.
A megye települései között 12 olyan települést találunk ahol legalább két iskola működik.
Természetesen ebben a sorban található a megyeszékhely Nyíregyháza 26 intézménnyel,
Kisvárdán 7, Mátészalkán 5, Újfehértón és Tiszavasváriban 4, Nyírbátorban és
Vásárosnaményban 3, míg Baktalórántházán, Fehérgyarmaton, Kékcsén, Nagyecseden, és
Dombrádon 2 intézmény található. Ezek az adatok magukba foglalják a települések egyházi és
magán iskoláit is, de nincsenek benne azok a középiskolák, amelyeknek általános iskolai
osztályai is vannak. Ilyenek Nyíregyházán, Nagykállóban és Kisvárdán működnek. (3. ábra)

42. ábra A megye településeinek általános iskolával való ellátottsága
162 olyan település található a megye területén ahol mindössze egy iskola áll a tanulók
rendelkezésére. Ebből a számból csak néhány olyan iskolát találhatunk, ahol csak alsó vagy
felső tagozat működik.
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Az utolsó csoport, az iskolával nem rendelkező települések csoportja. Ebből a megye
területén 55 található, főleg annak keleti és északi részein. Ezek elsősorban a Fehérgyarmati
(30 település) és Vásárosnaményi tankerületben (11 település) találhatóak. De a Csenger, a
Mátészalka és a Záhony tankerületben is találhatunk egyenként 4 ilyen falut. A megye nyugati
területein mindössze egy település kénytelen nélkülözni az iskolát, az Ibrányi Tankerületben
fekvő Balsa, ahol Gávavencsellő közelségének köszönhetően nem kell túlságosan messzire
ingáznia kisdiákjainak.
Azok a települések, amelyeken nem áll
rendelkezésre általános iskola, a megyének az
a területe, ahol elsősorban kis- és aprófalvakat
találhatunk. A települések igen sűrűn,
egymáshoz igen közel helyezkednek el, amely
némiképpen megkönnyítheti a bejáró, migráló
diákok helyzetét. Szintén az iskolák hiányát
erősíti az a tényező – településhierarchiában
elfoglalt szerepükön túl - , hogy az országnak
ez egy perifériális területe, amelyet a
beruházások, fejlesztések évtizedek óta
elkerülnek. Ennek köszönhetően a térségben
magas a munkanélküliség, és ez igen
nagymértékben
meghatározta
az
önkormányzatok mozgásterét iskolafenntartás
esetében. Ezeknek a kis létszámú, alacsony gyereklétszámú (a születési arányszám nem biztos,
hogy alacsony!), alacsony bevételű települések számára törvényszerűen csak az
együttműködés, azaz a közös iskolafenntartás maradt az egyetlen út ahhoz, hogy teljesítsék a
kötelező iskoláztatást számukra előíró rendelkezéseket. Azonban, ha az iskola egy településen
bezár, akkor a fiatalok elvándorolnak, a település elöregszik, intellektuálisan kiürül. Ez a falu
elnéptelenedéséhez vezet hosszútávon.
Ennek az 55 településnek a diákjai mindenképpen arra kényszerülnek, hogy másik
településen folytassák általános iskolai tanulmányaikat, azaz potenciális közoktatási migránsok
lesznek. A 2011-es népszámlálás adatai szerint a szóba jövő korosztály, azaz a 6 és 13 év közötti
diákok száma (8 évfolyam) ezeken a településeken összesen 2.567 fő. (2. táblázat) Tehát
ennyien vannak azok, akiknek mindenképpen településhatárt kell átlépniük ahhoz, hogy
eljussanak iskolájukba. Az egy másik fontos kérdés, hogy vajon a körzetes, a legközelebbi,
vagy éppen – ha már utazni kell úgyis - egy távolabbi, jobb iskolát választanak. Ezt pontosan
meghatározni a jelenleg rendelkezésre álló információkból még nem lehet.
Az iskolával nem rendelkező települések mindegyikén a gyermekek létszáma száz fő
alatti, a legmagasabb értékkel Sonkád rendelkezik (98 gyermek), a legalacsonyabbal
Nemesborzava (5 gyermek). A Megyei Fejlesztési Tervben javaslatként megfogalmazódott a
felvetés, hogy ezek közül a települések közül néhány helyen érdemes lenne az iskolát
újraindítani.
MIGRÁNSOK A MEGYE ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN 2013-BAN
A potenciális közoktatási migránsok száma a megyében 2567 fő. A megye 50. 914
tanulójának ez mindösszesen 5 %-a, azonban ennél lényegesen nagyobb számban indulnak
útnak az általános iskolások. A rendelkezésre álló adatok alapján a megye területén majdnem 7
ezer, 6993 főt érint a közoktatási migráció, ez a megyei diáklétszám 14%-a, ami, bár az országos
értéktől elmarad, de megyei szinten igen jelentős szám. Viszont a megyei diákok 8,6%-a , 4.426
fő kapcsolódik be a migrációba annak ellenére, hogy településén rendelkezésére áll általános
iskola.
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A közoktatási migránsok aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 14% , ami
természetesen nem egyenletesen oszlik el a tankerületek között. Toronymagasan a legmagasabb
értékkel bír Fehérgyarmat tankerülete, az itt tanuló diákok 43%-a bejáró, továbbá magas
értékekkel rendelkezik Vásárosnamény Tankerület 24%-kal és Csenger tankerület 21%.-kal. A
megyei átlag körüli értékkel rendelkezik Mátészalka és Záhony tankerülete. A legalacsonyabb
százalékos értékkel a Tiszavasvári tankerület rendelkezik (5%). (2. táblázat)
Ha a bejáró, közoktatási migráns tanulók számát vizsgáljuk, itt is a Fehérgyarmat tankerülete
vezet, itt több mint 1.500 diákot érint ez, de nem sokkal maradt le mögötte Nyíregyháza
tankerülete 1451 diákkal. Jelentős, 800 főnél nagyobb számban vannak bejárok Mátészalka és
Vásárosnamény tankerületében. Ez a négy tankerület adja a bejárók kétharmadát (66%).
Fehérgyarmat és Vásárosnamény tankerületeinek esetében alapvetően abból adódik a
magas arány, hogy a korábban már említett aprófalvas, hátrányos helyzetű területek itt
találhatóak, továbbá ebben a két tankerületben található a legtöbb általános iskolával nem
rendelkező település, azaz eleve magas a potenciális közoktatási migránsok száma, aránya.
Részben igaz ez Mátészalka tankerületére is, de itt valószínűleg az is a magas érték
kialakulásához vezet, hogy Fehérgyarmat tankerületének potenciális közoktatási migránsainak
egy részét magához vonzza. Nyíregyháza esetében pedig a nagyváros oktatási intézményeinek
magas száma, felszereltsége és magas oktatási színvonala jelent komoly vonzerőt. (4. ábra)
Tovább árnyalja a képet, ha települések szintjére bontva is megvizsgáljuk az adatokat. Az
általam igen magasnak ítélt, 40% fölötti értékkel rendelkezik 28 település. Ebből 12 található
Fehérgyarmat tankerületében. Ebbe a sorba tartozik Fehérgyarmat, Nábrád, Kisar,
Cégénydányád és Nagyszekeres csoportja, valamint Tiszakóród, Kölcse, Csaholc, Botpalád és
Tiszabecs csoportja. Előbbi csoport elsősorban északnyugatról Olcsvaapáti, Panyola,
Kérsemjén, Nagyar, Tivadar, délről Zsarolyán, Gyügye, Szamosújlak, Hermánszeg,
Szamossályi, keletről Mánd, Nemesborzova, Kisszekeres településeinek diákjait gyűjti össze.
A másik csoport Fülesd, Vámosoroszi, Túrricse, Sonkád, Tiszacsécse, Uszka, Magosliget,
Kispalád diákjait látja el. Magas a bejárók aránya még Rozsályon is, ahol Tisztaberek és Zajta
tanulói tanulnak elsősorban, valamint Jánkmajtison. Ehhez hasonló, összefüggő „gócpontok” a
megye területén nem találhatóak, többnyire egy-két település helyezkedik el szigetszerűen,
szétszóródva a megye területén. Vásárosnamény tankerületében ilyenek Tiszaszalka, Csaroda
és Beregsurány, Kisvárda tankerületében Nyírlövő és Lövőpetri, Mátészalka szomszédságában
Jármi és Nyírmeggyes, tőlük délre Tiborszállás, Nyírbátor tankerületében Terem és Bátorliget,
Baktalórántháza szomszédságában Nyírkércs, Nagykálló tankerületében Biri, Ibrány
tankerületben Tiszatelek, a nyíregyháziban Szabolcs, Tiszavasvári tankerületében pedig
Szorgalmatos.
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43. ábra A bejárók aránya a megye településein (2012)
A kis létszámú települések esetében akár kevés bejáró is magas arányszámot
eredményezhet.

44. ábra Magas arányú és létszámú közoktatási migránsokkal rendelkező települések
Ezért mindenképpen meg kell azt is vizsgálni, hogy a magas arányszám mely
településeken társul a bejárók magas számával. Összesen 37 településen találhatunk 50 főnél
magasabb létszámú bejáró diákot. Ezek egy részének elhelyezkedése megegyezik
Fehérgyarmat tankerületében a magas arányszámú települések elhelyezkedésével. Hasonló a
helyzet Vásárosnamény tankerületében, ahol változást jelent, hogy itt már szerepel maga
Vásárosnamény városa is. De hasonlón magas a bejárók száma Kisvárdán, Mátészalkán,
Csengerben és Nyírbátorban is. Magas a bejárók száma még Mándokon, Tuzséron, Gégényben,
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Leveleken, Nyírkércsen, Máriapócson, Biriben, Tiszatelken, Tiszanagyfaluban és
Szorgalmatoson. (5. ábra)
Szorgalmatos, Tiszatelek, Biri, Nyírkércs, Tiszaszalka, Csaroda, Jármi, Nyírmeggyes,
Tiborszállás, Kisar, Nábrád, Fehérgyarmat, Géberjén, Cégénydányád, Pátyod, Nagyszekeres,
Rozsály, Kölcse, Csaholc, Botpalád és Tiszabecs települések esetében mind a magas
arányszám, mind a magas létszám megfigyelhető a bejárók esetében. A megye keleti felében (a
szatmári és beregi területeken) a magas mutatókat részben magyarázza a potenciális közoktatási
migránsok magas aránya és száma, azonban a megye nyugati (szabolcsi területek) részén, ahol
Balsa kivételével mindenütt rendelkezésre áll általános iskola, egyéb motivációkat is
figyelembe kell venni.
A KÖZOKTATÁSI MIGRÁCIÓ MOTIVÁCIÓS HÁTTERE
A közoktatási migrációt kiváltó tényezők közül azonban csak az egyik - a megye adatai
vizsgálva egyáltalán nem az egyetlen – tényező az általános iskolák hiánya. A diákok és szülők
számára igen nagyfokú mozgásteret biztosít a szabad iskolaválasztás. Ez önmagában még nem
jelentené azt, hogy a szülők automatikusan élnek is vele, hiszen látható, hogy SzabolcsSzatmár-Bereg megyében a tanulók több mint 80%-a nem így cselekszik (ez azonban nem azt
jelenti, hogy a körzetes iskolába jár, ami főleg azokon a településeken jellemző, ahol több iskola
is áll rendelkezésre). Azonban a korábban már említett 4.426 fő, a megyei általános iskolások
8,6%-a mégis él az alkotmány és törvény adta lehetőséggel.
Ez a döntés mindenképpen komoly felelősséggel jár a szülők részéről. Amennyiben így
döntenek, az azt jelenti, hogy gyermekük akár 8 tanéven keresztül korábban kel és később ér
haza. Elviekben kevesebb idő áll rendelkezésére a tanulásra, pihenésre, ami akár tanulmányi
eredményeire vagy akár egészségi állapotára is hatással lehet. Akkor sem sokkal jobb a helyzet,
ha a gyermek már általános iskolás korában kollégiumba kerül, hiszen egy általános iskoláskorú
gyermekre komoly hatást gyakorol az, ha túl korán kerül ki az otthoni környezetből. Azt azért
mindenképpen meg kell említeni, hogy más területeken, például Budapesten és környékén
végzett vizsgálatok alapján világosan látható, hogy főleg a felső tagozaton nő meg a migrációba
bekapcsolódó diákok száma.
Milyen tényezők késztethetik ezeknek a nehéz döntéseknek a meghozatalára a szülőket
és gyermekeiket?
A közoktatási migrációt a push-pull (Ravenstein) hatás szemszögéből vizsgálva a taszító
tényezőket és vonzó tényezőket vettem számba.
A taszító tényezők között mindenképpen meg kell említeni azokat, amelyek más korábbi,
magyarországi, elsősorban Budapest környéki vizsgálatok esetében már megfogalmazásra
kerültek. Ilyen taszító tényező a helyi iskola valós vagy vélt alacsony oktatási színvonala, a
helyi iskola társadalmi és etnikai összetétele, valamint a helyi iskola által nyújtott szolgáltatások
hiányosságai, vagy annak alacsony színvonala (Keserű 2012).
A vonzó tényezők között a taszító tényezők ellentéteit kell számba venni, azaz a választott
iskola vélt vagy valós magas, magasabb oktatási színvonalát, a választott iskola társadalmi és
etnikai összetételét, illetve a választott iskola által nyújtott szolgáltatások nagyobb számát,
magasabb színvonalát. De itt kell azt is megemlíteni, hogy a választott iskola hiába rendelkezik
minden szempontból jobb jellemzőkkel, mindenképpen elérhetőnek kell lennie. Gondolok itt a
megfelelő közlekedési infrastruktúrára, például buszjáratra, vonatra, vagy éppen
személygépkocsira. Ez utóbbi akkor járható út, ha a szülő is arra a településre ingázik a munkája
miatt, ahol iskolát választott a gyermekének. Ez utóbbi elsősorban a nagyvárosok, esetünkben
Nyíregyháza körzetében jellemző.
A KOMPETENCIAMÉRÉSEK ÉS 2013-AS EREDMÉNYEI, MINT VONZÓ ÉS TASZÍTÓ TÉNYEZŐK
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Mind a vonzó, mind a taszító tényezők között fontos szerepe van az oktatás vélt illetve
valós színvonalának. Az oktatás színvonalának objektív megítéléséhez több szempontot
vehetünk figyelembe. Összevethetjük például a továbbtanulási mutatókat, az osztályzatokat, a
hozzáadott érték mutatóit vagy éppen a különböző mintavételen alapuló és a teljes körű
felméréseket. Azt mindenképpen le kell szögezni, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy egyezni
fog a helyi társadalom által az adott iskoláról kialakult képpel. Azaz a különböző felmérések
nem biztos, hogy ugyanazt mérik, ami alapján a szülők, a diákok, a helyi társadalom kialakítja
képét az oktatási intézményről.
Az egyik legteljesebb minden iskolára kiterjedő mérés, amit 2001 óta minden évben
megtartanak, az a kompetenciamérés. Maga a kompetencia készségek és képességek együttese,
amelyek segítségével képes az egyén a problémák megoldására. Magába foglalja az egyén
ismereteit, tudását, jártasságát, motiváltságát, személyiségét, attitűdjét. Különböző korábbi
külföldi, nemzetközi és hazai mérések eredményeképpen született meg, legfontosabb mintaként
a '90-es évek PISA felméréseit és annak eredményeit szokták megemlíteni. A 80-as, 90-es évek
oktatáspolitikai változásai után mind a társadalom, mind a politika részéről megnőtt az igény
arra, hogy az oktatás által végzett munka mérhető, értékelhető, összevethető legyen (Berényi
2010). Két alapvető kompetencia témakörében végeznek mérést: az egyik a matematika, a
másik a szövegértés. A mérés minden közoktatási intézményre, tehát az állami kezelésben lévő,
az állami kezelésben lévő egyéb, az egyházi és magániskolákra is kiterjed. Három korosztályt
érint, a 6., a 8. és a 10. évfolyamokat, azaz a 12, 14 és 16 évesek csoportját. Az általam vizsgált
iskolatípusnál magától értetődően csak a 6. és 8. évfolyam eredményeit kellett vizsgálnom.
Iskolánként számítottam ki a kompetenciamérések átlagait, amihez a két évfolyam matematikai
és szövegértési mutatóinak átlagait vettem alapul. Ezt az átlagot minden iskolánál ugyanazzal
a módszerrel számoltam ki, kivételt képeztek azok a települések, ahol több iskola található.
Ezekben az esetekben az átlag kiszámításánál az iskolák tanulói létszámát is figyelembe vettem.
A kompetenciamérések 2013-as adatait dolgoztam fel, ezek voltak a legfrissebb adatok amikhez
hozzáfértem. Az iskolák átlageredményei 1143 (Tiszaeszlár) és 1697 (Pap) között mozogtak.
1300-as érték alatti eredményt 12 településen, 1601 fölötti értéket 16 településen értek el. Az
iskolák több mint 80%-a az 1300 és 1600 közötti tartományban teljesített.

45. ábra A 2013-as kompetenciamérés átlagértékei településenként
Az eredmények földrajzi eloszlását vizsgálva azt lehet látni, hogy az alacsonyabb kompetenciaátlagok Tiszavasvári, Baktalórántháza, Nyírbátor és Kisvárda tankerületeiben alkotnak
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összefüggőbb területet, azonban ahol a leginkább szembeszökő az alacsony értékek túlsúlya, az
Fehérgyarmat és Kemecse tankerülete. (6. ábra)
Ezt a földrajzi eloszlást megvizsgálva és összevetve a bejárók adatait összefoglaló
térképekkel érdekes következtetéseket lehet megállapítani. Az egyik ilyen fontos megállapítás
abból adódik, hogy milyen összefüggés figyelhető meg a bejárók magas aránya és száma, illetve
a kompetenciamérések által szolgáltatott adatok között. Tényleg azon települések iskolái felé
vándorolnak-e az általános iskolások, ahol a kompetenciamérésben magas értékeket értek el?
Az összevetés alapján megállapítható az, hogy azon települések közül, amelyek jelentős számú
és arányú bejárót fogadnak, kevés a kiugróan magas kompetencia-átlaggal bíró település.
Számszerűsítve és nevesítve összesen három település iskolájára igaz ez az állítás, ezek
Nyírkércs, Csenger és Tiszaszalka. Az átlagnál gyengébb teljesítményt nyújtó, de sok bejárót
fogadó iskolák települései elsősorban Fehérgyarmat tankerületében vannak (Kisar, Jánkmajtis,
Rozsály, Csaholc, Botpalád, Tiszabecs illetve Géberjén és Csengersima). A többi, sok
közoktatási migránst vonzó település általában átlag körüli, vagy attól valamivel magasabb
kompetenciaértékkel bírnak. Tehát, az, hogy az általános iskolás migránsok mindenképpen a
kompetenciaméréseken jól szereplő iskolák felé vándorolnak, nem jelenthető ki egyértelműen.

46. ábra A közoktatási migránsok magas számával és arányával rendelkező települések
kompetenciaátlagai
A többi fogadó település többnyire átlag vagy az átlagtól valamennyivel jobb teljesítményt
nyújtott a felmérésen. (7. ábra)
Valamennyire árnyalja a képet, ha megnézzük a nagyobb települések átlagértékeit. Ezek
az értékek több iskola eredményeit foglalják magukba, ahol esetleg jelentős különbségek
figyelhetők meg ebben a tekintetben. Mátészalkán mind a négy általános iskola magas
kompetenciaszámokkal bír, de például egyértelmű a helyi egyházi iskolák nagyobb vonzereje.
Nyírbátorban a legjobban teljesítő iskola vonzza a legtöbb bejárót, Kisvárdán a legtöbb diákot
az egyházi iskolák közül az vonzza, amelyik hatosztályos gimnáziumi képzést is nyújt.
Fehérgyarmaton a legjobban teljesítő iskola fogadja a legtöbb bejárót, hasonló a helyzet
Újfehértón is. Nyíregyházán teljesen más a helyzet, hiszen azok a szülők, akik úgy döntenek,
hogy a megyeszékhely valamelyik általános iskolájába íratják gyermeküket, eléggé nagy
kínálatból választhatnak, így létszámuk jobban megoszlik. A legtöbb bejárót a főiskola Eötvös
gyakorló iskolája fogadja, amely gimnáziumi képzést is nyújt diákjainak, de fontos fogadó
iskola az Arany János (nekik is van gimnáziumuk) és a másik gyakorló iskola.
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Tehát a jobb iskolák, ebben az esetben a magas mérési eredményekkel rendelkező iskolák
irányába elsősorban akkor mozdulnak el a bejáró, ingázó tanulók, ha választási lehetőségük
van, azaz több iskola közül választhatják ki a számukra legmegfelelőbbet.
A fentiekben arra kerestem a választ, hogy a diákok illetve a szüleik vajon a magasabb
kompetencia eredménnyel rendelkező iskolákat részesítik-e előnyben a szabad iskolaválasztás
esetén? Erre egyértelműen nem lehetett igennel válaszolni. Viszont az alacsonyabb
kompetencia értéket elért iskolák vajon taszítják-e a bejárókat, vagyis az alacsony kompetencia
szám kevés számú bejáróval párosul-e?
Az átlagnál alacsonyabb illetve feltűnően alacsony mért értékkel bíró településeken, leszámítva
a speciális településföldrajzi helyzetben lévő szatmári részeket, határozottan túlsúlyban vannak
azok a települések, ahol kevés bejáróval kell számolni. Természetesen vannak kivételek,
azonban a bejárók alacsony száma mindenképpen feltűnő. Ilyen kivétel Nyírtelek, Biri,
Devecser, Szakoly, Nyírcsászári, Terem. Úgy tűnik, a kompetenciamérésben elért magas
értékek nem számítanak feltétlenül komoly vonzótényezőnek, de az alacsony
kompetenciaértékek már komoly taszító tényezőként hatnak a megye közoktatási migrációs
folyamataira. (8. ábra)

47. ábra A közoktatási migránsok száma az alacsony kompetenciaátlaggal rendelkező
településeken
ÖSSZEGZÉS
Teljes bizonyossággal nem jelenthető ki az, hogy a kompetenciamérések eredményei
egyértelműen hatást gyakorolnak az alapfokú oktatásban résztvevők iskolaválasztására.
Egyrészt azért sem lehet ennyire közvetlen összefüggést felfedezni, mivel viszonylag kevés
szülő az, aki a kompetenciamérések ismeretében választ gyermekének iskolát, másrészt az is
növeli a pontatlanságot, hogy a szülők és a kompetenciamérést kidolgozó szakemberek eltérő
szempontok alapján ítélik meg az iskolákat, más oktatási, nevelési összetevőket tartanak
fontosnak. Tisztában vagyok vele, hogy az iskolaválasztás során a szülők és diákok a
kompetenciamérések, vagy éppen az iskola teljesítményének helyi megítélésén túl egyéb más
szempontokat is szem előtt tartanak. Ezeknek a tényezőknek a vizsgálata azonban már
túlmutatnak ennek az írásnak a határain és vállalt feladatán, ezek lesznek további
vizsgálódásaim irányai a későbbiekben.
Ettől függetlenül azonban kijelenthető, hogy a gyengébben teljesítő iskolák minimális vonzást
tudnak a tanulókra gyakorolni, ami először jelentősebb tanulói elvándorlást eredményezhet,
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ami majd komoly és tartós demográfiai, gazdasági és társadalmi krízishelyzetek kialakulását
eredményezheti. Az is világosan látható, hogy a megye Szamos és Tisza által határolt, tágabb
szatmári részeit ez a krízishelyzet már elérte. Ez természetesen adódik a településhálózatának
sajátos jellegéből, de a színvonalas és versenyképes tudást adó iskolák hiánya hosszútávra tartós
szegénységbe és elnéptelenedésbe taszíthatja a térséget. Ezek a megállapítások, igaz kisebb
mértékben, de vonatkoznak a szomszédos vásárosnaményi és mátészalkai területekre is.
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Tolnai Gábor246
TÉRINFORMATIKA ÉS LÉGIFELVÉTELEK A HAZAI TELEPÜLÉSSZERKEZETI
VIZSGÁLATOKBAN

ABSZTRAKT
Jelen dolgozatban áttekintjük a földrajzi, majd a településföldrajzi témák megjelenését
a hazai térinformatikai alapú kutatásokban. Ezzel párhuzamosan – a térinformatika azon
sajátos jellemzőjét figyelembe véve, hogy a segítségével végzett kutatások sok esetben inkább
gyakorlati problémák megoldására törekszenek – az egyéb településirányítási és
településfejlesztési célú alkalmazásokat is igyekszünk áttekinteni. Mivel a hosszú, önálló
tanulmányok ritkák, leginkább a tudományos és szakmai folyóiratokban megjelenő cikkek
bizonyultak jól használható forrásoknak. A dolgozatból kiderül, hogy a településföldrajz egy
jellegzetes részterülete, a településszerkezeti elemzés is megújulhat a térinformatika
segítségével. A légifelvételekkel foglalkozó fejezet rávilágít arra, hogy ez a – térinformatika
feldolgozáshoz jó lehetőségeket kínáló – forrástípus mennyire kihasználatlan a geográfiában.

BEVEZETÉS
Napjainkban a földrajztudomány egyre több részterülete kerül igen szoros kapcsolatba
a földrajzi információs rendszerekkel, a térinformatika bizonyos esetekben már szinte
kikerülhetetlenné válik, ugyanakkor – látványos eredményeinek és a megjelenítési lehetőségek
gazdagságának köszönhetően – keresett és szívesen alkalmazott eszköz is. Jól megfigyelhető
azonban, hogy a geográfia különböző altudományai különböző mértékben használják ki a
térinformatika kínálta lehetőségeket. A természetföldrajzi kutatások járnak élen, a
társadalomföldrajzosok még némi lemaradásban vannak a technológia alkalmazásában. De még
a társadalomföldrajzon belül sem egyenletes a térinformatikai alapú vizsgálatok elterjedése. A
településföldrajz, mint a társadalomföldrajz egyik fontos részterülete szintén csak
„ébredezőben van”. Okozza ezt az is, hogy a legújabb irányzatok (főleg a településszociológiai,
kritikai településföldrajzi kutatások) a puhább, kvalitatív módszereket alkalmazzák
előszeretettel, amelyekkel éles ellentétben áll a térinformatika erősen kvantitatív jellege.
Ugyanakkor a településföldrajznak is van néhány olyan ága, amely pont a mérhetőséget,
modellezhetőséget részesíti előnyben, ilyenek például a településszerkezeti vizsgálatok.
Vitathatatlan azonban, hogy jelenleg a nem kifejezetten tudományos igényű, hanem sokkal
inkább gyakorlatorientált fejlesztési és irányítási vonatkozású alkalmazások elterjedtebbek a
települési térinformatikában.
Jelen dolgozat célja annak áttekintése, hogy hogyan épültek be a térinformatikai eszközök
a település(földrajz)i kutatásokba. Vagy a másik irányból közelítve: hogyan jelentek meg
települési témák a térinformatikai alapú vizsgálatokban. A dolgozat végén a településszerkezeti
vizsgálatokhoz értékes, de egyelőre kevéssé használt adatforrást jelentő légifelvételekkel
foglalkozunk röviden.
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A HAZAI TELEPÜLÉSSZERKEZETI VIZSGÁLATOK TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE
A hazai társadalomföldrajznak – vagy emberföldrajznak, ahogy akkor nevezték – a két
világháború közötti időszakban meghatározó elemévé vált a településföldrajz. Míg a korábbi
időszakban a településekkel foglalkozó geográfiai munkák nagy része inkább útirajz jellegű
volt, tájleírásszerű bemutatásra szorítkozott, vagy a gazdaságstatisztikák határozták meg, addig
az 1930-as években már jelentős, önálló eredményeket elérő tudományággá vált.
Legjellegzetesebb kutatási iránya a Mendöl Tibor-féle funkcionális morfológia volt, amely már
a települések (elsősorban annak egy speciális változata, az alföldi mezővárosok) belső
szerkezetét is alaposan vizsgálta, az alaktani jellemzők és a mindennapi működés között
párhuzamot keresve.
1950 és 1990 között a településföldrajzot tudatosan háttérbe szorították, a
településszerkezeti vizsgálatokat egyáltalán nem támogatták, helyette a településhálózati és a
funkcionális működési kérdésekkel foglalkoztak. Településszerkezeti vizsgálatokra az 1980-as
évek végétől került újra sor (Becsei József munkásságával elevenedett fel), majd a klasszikus
funkcionális morfológia felélesztésére is tettek kísérletet (Csapó Tamás és munkatársai), így a
2000-es években számos ezzel a módszertannal dolgozó cikk született.
Ugyanakkor más, új jelenségekhez kötődő településszerkezeti változások (például a
városszerkezeti övek átalakulásának, a „city” és a barnamezők kiterjedésének, a
szuburbanizáció és a reurbanizáció területi hatásainak) vizsgálata is megindult. Mindeközben a
kutatások eszköztára is jelentős változáson ment át, a számítógépek szerepe megnövekedett, és
a földrajz számára oly fontos térinformatika nagyobb hangsúllyal kezdett megjelenni. A
következő fejezetben azt tekintjük át, hogy a településföldrajzi, -szerkezeti kutatásokba hogyan
épült be a térinformatika, illetve, hogy a térinformatikát alkalmazó kutatásokban milyen
lépcsőkön keresztül jelent meg a településkutatás, mint témakör.

A TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TÉMÁK MEGJELENÉSE A TÉRINFORMATIKAI KUTATÁSOKBAN
A hazai térinformatika kezdetének az 1970-es években az ELTE Térképtudományi
Tanszékén működő COMAPO rendszer tekinthető. Valójában ez még csak digitális tematikus
térképek készítésére alkalmas rendszer volt. A tényleges térinformatikai adatbázisok első
generációját az 1980-as években létrehozott hét-nyolc jelentősebb rendszer alkotta. Nem
kifejezetten földrajzi (és főleg nem településföldrajzi) alkalmazás jellemezte ezeket: földtani,
talajtani, agronómiai kutatásokhoz használták őket (az illetékes kutatóintézetek hozták őket
létre), továbbá környezeti információs rendszerek és az állami tervezést segítő adatbázisok
tartoztak még ide, de már az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének is volt saját
számítógépes adatbázisa. E rendszerek közös jellemzője, hogy elszigeteltek voltak, egyetlen
célra fejlesztették őket, alkalmazásuk elsődleges célja pedig a grafikus megjelenítés (a
tematikus térképezés) volt. A monofunkciós rendszerek kialakítását követő szint az 1980-as
évek végén, 1990-es évek elején a szervezeti rendszerépítések időszaka volt: az ekkori
adatbázisok között már igyekeztek kapcsolatokat kiépíteni. Az 1990-es évek közepének
térinformatikai rendszereinek újdonsága, hogy már nem a kartográfiai megjelenítés az
elsődleges cél, hanem a tevékenység- és döntéstámogatás, azaz a tematikus térkép már nem cél,
hanem eszköz a területi vonatkozású problémák megoldásában (Szabó 2001). Ebben az
időszakban jelennek meg a településekre irányuló vizsgálatok is, de ezeket alapvetően
gazdasági, tervezési szempontok vezérlik, meghatározó a gyakorlatorientáltság. A témához
kapcsolódó tudományos publikációk száma ebből következően elenyésző.
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A földrajzi folyóiratokban ebben az időszakban közölt néhány cikk (Tózsa 1993, 1994,
1996) közös vonása, hogy különböző társadalmi és műszaki adatok összesítésével, együttes
elemzésével igyekeztek minősíteni a vizsgált tér egyes részleteit. Tózsa (1993) kísérletet tett
egy vállalkozói térinformatikai rendszer felépítésére, amelynek célja Budapest VIII. kerülete
belső, leromló városrészei rehabilitációjának, az ingatlanok gazdasági hasznosításának
elősegítése volt. A vállalkozóbarát környezetet kereste komplex tényezőrendszer (ingatlanok
piaci ára, műszaki állapota, infrastrukturális ellátottsága, elérhetősége, a hasonló funkciók
sűrűsödése, a környező lakónépesség demográfiai jellemzői, a bűnügyi mutatók stb.) alapján.
Bár bizonyos kulcsfontosságú adatok hiányában inkább csak módszertani jelentőségű a kutatás,
kiemelendő újdonsága, hogy városi környezetre vonatkozóan készített – a tényezők konkrét cél
szerint változtatható súlyozásával – szintetizáló minősítő térképet. A megjelenítés (a hazai
településföldrajzban legalábbis) szintén innovatív: a mintaterületre illesztett raszterháló
rácsközei aszerint színeződtek, amilyen értéket az összesített mutató azon a területen felvett.
Hasonló logikát követve, csak épp más jellegű adatokat felhasználva hoztak létre – szintén
budapesti mintaterületre, a VII. és VIII. kerületre vonatkozóan – egy egészségügyi
környezetinformációs rendszert (Tózsa 1994). A lakosság demográfiai, egészségügyi adatai, az
ellátórendszer mutatói és a környezetterhelés elterjedési jellemzői elemzésével igyekeztek nem
informatikai eszközökkel ki nem mutatható térbeli összefüggéseket feltárni (például egyes
szennyező anyagok elterjedésének és a megbetegedési esetek gyakoriságának összefüggését).
A kutatás egyértelműen gyakorlatorientált, mert kimondott célja volt a közegészségügyi
kérdésekhez kapcsolódó döntések előkészítése. A cikk interdiszciplináris jellege is előremutató,
hiszen a térinformatika egyre inkább terjedő alkalmazása során viszonylag ritkák lesznek a
„tisztán” településföldrajzi vizsgálatok, sokkal jellemzőbbek azok, amelyekben a település csak
a térbeli keretet adja. A szintén Tózsa (1996) által kidolgozott városföldrajzi térinformatikai
rendszer is ugyanebbe a sorba illeszkedett. IX. kerületi mintaterületen, telektömbök szintjén
elemezte az urbanizációs tőkét, a vállalkozás-alkalmasságot (minősítő térkép formájában),
hogy az építkezési engedélyek kiadását vagy a helyi adók kivetését megelőző döntésekhez, az
ingatlanok árkalkulációjához szolgáltasson térvonatkozású információkat.
A következő évtizedben (főleg annak második felében) – a térinformatika fejlődésének
és terjedésének köszönhetően – emelkedett az ezen eszközt választó kutatásokról írt
publikációk száma. Az azonban továbbra is igaz, hogy a természetföldrajz a domináns e
területen. A Földrajzi Értesítő – a fontosabb geográfiai szakfolyóiratok közül az, ahol a
legnagyobb arányban jelentek meg GIS-szel kapcsolatos cikkek – is csak elvétve tartalmaz
társadalomföldrajzi vonatkozású, térinformatikai módszereken alapuló írásokat. Kifejezetten
településekkel, településfejlesztéssel, településirányítással foglalkozó cikkeket a 2000-es
évekből a Térinformatika című folyóiratban találunk. Ezek azonban elsősorban
gyakorlatorientált munkák: különböző hazai városok önkormányzati térinformatikai rendszereit
mutatják be, városi környezeti vizsgálatokkal, monitoringgal foglalkoznak, várostervezési
szimulációkat ismertetnek stb.
A 2010-es évek eleje hozott igazi fellendülést a GIS alapú települési és településföldrajzi
vizsgálatokban. Egyaránt találkozhatunk tudományos célú illetve gyakorlati feladat
megoldására irányuló munkákkal, valamint az idáig erőteljesebben kibontakozó, sokrétűbb
természetföldrajzi vonatkozású térinformatikai elemzések analógiáira épülő és kifejezetten
társadalomföldrajzi (vagy szűkebben településföldrajzi) problémák megoldására, vagy
településirányítási célokra kifejlesztett önálló megoldásokkal. Mindezek közös gyűjtője az
évente megjelenő Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában című
tanulmánykötet. (E köteteket áttekintve azonban továbbra is arra a megállapításra kell jutnunk,
hogy a természetföldrajzi témák dominanciája jellemző, legfeljebb az aránytalanság
mérséklődött, vagyis az utóbbi években nőtt a társadalomföldrajzi témák súlya.)
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Sajátos, kifejezetten alkalmazás-orientált, gyakran erősen műszaki irányultságú csoportot
alkotnak az önkormányzati térinformatikai rendszereket bemutató munkák. Találunk köztük
városüzemeltetési rendszereket általánosabban ismertető (Karig és Tóth 2011, Cservenák 2011,
2012), valamint kifejezetten egy-egy város térinformatikai rendszerét bemutató (Öveges és
Varga 2010, Szalai 2011) írásokat. A geográfusok számára fontosabb Ónodi (2012)
tanulmánya, amelyben azt mutatja be, hogy az önkormányzati adatbázisokban fellelhető adatok
miként használhatóak fel kifejezetten településföldrajzi kutatásokhoz. A rendszerbe szedett és
digitálisan tárolt adatok (népességi és költözési nyilvántartások, a területhasználat módjának
nyilvántartása, az építéshatósági adatbázisok, a településről készült ortofotók, szerkezeti és
szabályozási tervek stb.) lehetőséget biztosítanak az automatizált elemzések elvégzésére.
Ugyanakkor az adatvédelmi kérdések sajnos szűkítik a kutató mozgásterét, ami leginkább a
kölcsönös érdekeltség elérésével oldható fel.
Jelentős, a természetföldrajzi alkalmazásokhoz közelebbi, hozzájuk olykor szorosan
kötődő csoportot alkotnak a távérzékelési adatokon alapuló városi környezeti vizsgálatok.
Közülük a környezeti szempontok dominálnak a városklimatológiai (Szatmári et al. 2010, Gál
és Unger 2011), valamint a városökológiai (Mizseiné és Pődör 2011, Pődör 2012)
tanulmányokban, a módszertani, adatfeldolgozási szempontok pedig a városi felszínborítási
vizsgálatokban (Henits et al. 2011, Czúni et al. 2012, Tobak et al. 2012, 2013, Kovács et al.
2014) és a városi felszínmodell alkotási kísérletekben (Karika 2012; Szabó és Szabó 2013). A
településszerkezeti elemzések inkább az utóbbiakban találhatnak új módszertani lehetőségeket.
Meg kell még említeni az olyan térinformatikai vizsgálatok csoportját is, amelyek városi
térben zajló egyéb folyamatokat elemeznek (ilyen szempontból tehát hasonlóak a ’90-es
években megjelenő települési térinformatikai cikkekhez), például közlekedési,
forgalomirányítási, infrastruktúraműködtetési, fogyasztásszervezési, rendfenntartási, bűnügyi
kérdésekkel foglalkoznak.
Az utóbbi években az önálló településszerkezeti vizsgálatok száma is emelkedőben van.
A különböző hagyományos elemzéstípusok felelevenítése és modernizálása új színt hozott a
településföldrajzba. A beépítés-típusok digitális adatbázisba való összegyűjtése és az adatok
térképhez kapcsolása, majd a homogén blokkok keresése, a bővülés irányainak feltárása, a
különböző övezetek elválasztásának kísérlete (Radics és Dorogi 2012) a klasszikus
funkcionális morfológiai kutatásokra emlékeztetnek. Hasonló tematikájú, de megközelítésében
más (a térinformatikát komplexebb módon felhasználó, távérzékelési adatokra építő) a
hangsúlyt a beépítési típusok automatizált elkülönítésére helyező vizsgálat (Ronczyk 2011). A
falvak hagyományos alaprajztípusainak hiperspektrális és multispektrális távérzékelt adatok
alapján való detektálása (Deák et al. 2012) szintén a II. világháború előtti hazai geográfia
fogalmaihoz nyúlva tesz kísérletet egy XXI. századi eszközöket és módszereket használó
vizsgálatra.
A helyi és helyzeti energiák logikáját eleveníti fel Gyenizse (2009, 2010) munkája és az
ő módszertanára épülő további kutatások. Térképi források segítségével végez alaprajzterjeszkedési elemzést (térinformatikai szoftver segítségével a digitalizálást követően
egyszerűen tudja számszerűsíteni a bővülés ütemét is). A természeti tényezők közül – melyek
a helyi energiákkal állíthatóak párhuzamba, mert lokális előnyt vagy hátrányt jelentenek – a
tengerszint feletti magasságot, a lejtők dőlésszögét és kitettségét alapul véve vizsgálja, hogy
milyen jellegű területek irányába terjeszkedett adott város a különböző periódusokban, illetve,
hogy a bővülés mennyire illeszkedett a természeti viszonyokhoz. Az elkészített relatív minősítő
térképek a jövőbeli terjeszkedés számára is kijelölik az alkalmas térszíneket. Pécs mellett
további kisebb délkelet-dunántúli városokat is tanulmányoztak e módszertan szerint (Gyenizse
et al. 2010, 2011). A komplex vizsgálatok másik komponense a társadalmi tényezők figyelembe
vétele volt. A helyzeti energiák elvéhez hasonló az infrastrukturális elemek elérhetőségének
figyelembe vétele (a valamilyen objektumtól való távolság határozza meg az egyes helyszínek
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értékét), a helyhez kötődő értékelést pedig lakossági kérdőívezés segítségével végezték:
felmérték, hogy mely városrészek megítélése kedvező és melyeké kedvezőtlen. A kétféle
szempontrendszer szerint kiszámolt lokális pontértékek összegzésével sikerült képet adni a
településrészek társadalmi megbecsültségéről (Gyenizse et al. 2012A, 2012B, Gyenizse 2013).
Bár a természeti és a társadalmi tényezők alapján alkotott pontérték rétegek összegzése
módszertani aggályokat is felvet (a természeti tényezők értékelése a város beépített területén
túlterjed, a társadalmi tényezőké csak a beépített területekre terjed ki, valamint az utóbbi
esetében az élesen elváló objektumokból álló rétegek és az átmenetes jelleget kifejező fuzzyrétegek kumulálása is problematikus) (Gyenizse 2009), mégis újszerű eredményeket produkáló,
folytatásra lelő kutatásokról van szó. Ennek köszönhetően újabb és újabb (dunántúli) városok
kerülnek sorra (Bognár és Gyenizse 2014). Ezek a vizsgálatok céljukat tekintve a korábbi
minősítő térképeket készítő elemzésekhez hasonlíthatóak.
Új kutatási irányt jelent a települések kiterjedésének alaktani elemzése. Ónodi (és
szerzőtársai) vizsgálatai (2011, 2012, 2013) a funkcionális morfológiai kutatásoknak azt a
problémáját igyekeznek feloldani, hogy az időbeli összehasonlításhoz újra és újra begyűjtendő
minőségi többletinformációra van szükség. Pusztán az alaktani jegyek (az alaprajz) változását
ezzel szemben viszonylag könnyű követni, elegendő megfelelő térképeket beszerezni hozzá.
Ezen alaprajzi átalakulások leírását – a települési szövet sűrűsödését vagy ritkulását – a
raszteres térinformatika keretében a fraktáldimenziók meghatározásával lehet megtenni (a
különböző eljárások közös vonása, hogy a raszterrács egy bizonyos részére eső betöltött cellák
aránya alapján kell a mutató értékét kiszámolni, így a folyamat könnyen automatizálható)
(Ónodi 2011, Jakobi és Ónodi 2012). A vektoros elemzések legegyszerűbbik változata a
kerületek és területek arányára épül (Ónodi 2011), összetettebb változata, az
irányultságvizsgálat azonban olyan kérdésekre is válaszokat tud adni, amelyekre a raszteres
vizsgálat nem tudott. Az irányultságvizsgálathoz készített rózsadiagramok jól mutatják, hogy
melyik időszakokban melyik irányokba növekedett a település (Ónodi és Lovász 2013). A
munka előkészítése során beleütköztek azokba az általános problémákba is, amelyek a
településföldrajzi témájú térinformatikai elemzésekre igen jellemzőek: a digitalizálás melyik
szinten valósítható meg (épület, telek vagy telektömb), a nagy pontosságot (szubpixel) az
alaptérképek generalizáltsága ellehetetleníti, a helyismeretre alapuló korrekciók félrevezetőek
lehetnek stb. Gyenizse et al. (2014) cikke szintén az alaprajz terjeszkedést igyekszik
számszerűsíteni, méghozzá az alakindex kiszámítása segítségével. (Minél tagoltabb felszínre
épül a város, annál magasabb az alakindex értéke; a mutató természetesen követi a várostest
hirtelen megnyúlásainak és a besűrűsödési időszakoknak a hullámzásait)
A fenti példák jól érzékeltetik a térinformatika alkalmazásának sokféle lehetőségét a
településföldrajzi kutatásokban. Ezek az alkalmazások mostanában kezdenek igazán
kibontakozni és szélesebb körben terjedni. Érdemes tehát figyelemmel követni fejlődésüket.

A LÉGIFELVÉTELEK, MINT FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE
A távérzékelt adatok, annak köszönhetően, hogy felbontásuk egyre jobb, azaz egyre
részletesebb adatokat tudnak szolgáltatni, illetve az informatika fejlődésével feldolgozásuk is
egyre alaposabb, a GIS-elemzések legfontosabb raszteres forrásának tekinthetőek. Két
legfontosabb típusuk a légifelvételek és az űrfelvételek (azaz a repülőgépekre illetve
műholdakra szerelt eszközökkel készített képek), ezek alkalmazási aránya azonban jelentősen
eltér.
Magyarországon az űrfelvételek az 1980-as évektől váltak elérhetővé tudományos
kutatások céljára. Felhasználásukban a földtudományok jártak élen, ez esetben is gyakorlatias
céloktól vezéreltetve. A Földrajzi Közleményekben és a Földrajzi Értesítőben ebben az
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időszakban geológiai, szénhidrogén-kutatási, vízminőség-vizsgálati, talajszennyezéskiterjedési, mezőgazdasági környezetminősítési tanulmányokat közöltek le, amelyek erre a
forrástípusra támaszkodtak. Településföldrajzi vonatkozásúnak egyetlen cikk tekinthető (Tózsa
és Hegedűs 1982), amelyben Budapest területhasznosítási térképét készítették el az MTA
Földrajztudományi Kutatóintézetében Landsat űrfelvételek alapján. A módszer, azaz a
felvételek pixeleinek tanulófelületek kijelölését követő automatizált csoportosítása,
osztályokba sorolása modern, előremutató; az eredmények egy része is megfelelőnek tekinthető
(a legjellegzetesebb és leghomogénebb kategóriák lehatárolása esetében), de a tanulmány
konklúziója szerint a távlati cél nem kifejezetten településkutatási, hanem tágabb értelemben
vett környezetminősítési.
Mivel a települések a legheterogénebb felszínborítási típusok közé tartoznak, a
távérzékelt felvételek automatikus kiértékelése azóta sem egyszerű feladat. Már a települések
lehatárolása sem mindig sikerül (lásd például Deák et al. 2012), a belső városszerkezeti
egységek megbízható elkülönítése és a változások detektálása továbbra is igazi kihívást jelent.
Az objektum alapú képfeldolgozás, amely a pixelértékek és a pixelek térbeli eloszlása, textúrája
alapján igyekszik detektálni a jellemző épületeket, beépítési típusokat, a felvételek változó
minősége és az árnyékhatások stb. miatt még nem tökéletes. Pont ezért folyamatosan születnek
a tökéletesítéssel kísérletező munkák (például Ronczyk 2011, Czúni et al. 2012, Tobak Z. et al.
2013).
Az űrfelvételek alkalmazásának egy jellemző korlátja, hogy bár a jelenhez közeli
állapotokról gazdagon szolgáltatnak információkat, több évtizedes összehasonlításra kevésbé
használhatóak, hiszen a korábbi időszakokra nem állnak rendelkezésre (nagy felbontásban,
könnyen elérhető módon). Légifelvételek azonban már korábban is rendelkezésre álltak, és ezek
a források ma is felhasználhatóak.
A hazai légi fényképezés kezdete 1916-17-re tehető, az I. világháború olaszországi
hadszínterén bontakozott ki felderítési és térképhelyesbítési céllal. Az 1919-ben létrehozott
Magyar Katonai Térképező Csoport (a későbbiekben Állami Térképészet) kezdetektől
rendelkezett Aerofotogrammetriai Osztállyal is (Bakó 2012). A háború befejeződése után már
elég jelentős elméleti- és kísérleti anyag állt rendelkezésre a békésebb fotogrammetriai célokra
is. A legfontosabb alkalmazás a topográfiai térképeknek (a XIX. század végi III. katonai
felmérés szelvényeinek) igen sürgetővé váló helyesbítése volt. Budapest 1:25000-es
méretarányú térképe is így készült el 1928-ban (Bakó 2013A), de távolabbi tudományterületek
is felhasználták a légifelvételeket, a régészeti kutatásokban már az 1930-as években
alkalmazták őket kísérleti jelleggel (Bakó 2013B).
Természetesen a légifelvételeknek a földrajzi kutatások potenciális forrásaként való
bemutatása is elő-előbukkant már ebben az időszakban is. Sőt, Milleker Rezső elébe is ment az
aerofotogrammetria hazai megjelenésének, már 1912-ben cikket írt a témában a Földrajzi
Közleményekbe. Írásában bemutatatta a légifényképezés nemzetközi történetét, többször
kitérve arra, hogy a hadászati célok mellett viszonylag korán, már a XIX. század utolsó
évtizedeiben használták várostérképezésre is (Boston, London és Párizs felvételezése),
valamint hangsúlyozva azt, hogy a technika fejlődésével (ortogonális vetítés, mérhetőség
megvalósulásával) a geográfia objektív forrásává vált. (Igaz Milleker elsősorban az Alföld
felszínformáinak kutatásával, illetve a még nem térképezett területek felmérésével
kapcsolatban látott nagy lehetőséget a légifelvételek alkalmazásában.)
Strömpl Gábor (1939) kifejezetten gazdaságföldrajzi vonatkozásban értékelte a
légifényképekről leolvasható információkat. Elsősorban a térbeli gazdálkodás elemeinek
(parcellák, művelési táblák, egyes talajtípusokhoz kötődő természetes növényzet, beszántott
folyómedrek) vizsgálhatóságát, a kultúrtájak arculatának elemezhetőségét hangsúlyozta, de
külön kitért a települések kérdéskörére is. Ezzel kapcsolatban a pontos alaprajzok, az udvarokon
zajló tevékenységek és a hétköznapi utcai forgalom (valamint sztereoszkóp segítségével az
784

épületek magassága) követhetőségét emelte ki, ezzel alátámasztva, hogy a települések
térképénél mennyivel gazdagabb információforrás a légifelvétel. (Strömpl ezt a cikket
megelőzően a légifelvételek geológiai és hidrológiai kutatásokban betöltött lehetséges
szerepéről is írt (1929).)
A szocializmus évtizedei alatt jó ideig nem lehetett érdemi folytatása e témának, mert a
légifényképeket titkosított dokumentumokként kezelték. Csendes (1980) írt következőleg
földrajzi folyóiratban légifényképekre koncentráló cikket. Részletezte a különbséget légi- és
űrfelvétel között (igaz ma az az alapvető kitétel, hogy más célokra használható fel a kettő, egyre
kevésbé meghatározó), bemutatta fejlődésük történetét, majd a fotók tartalmi értékét elemezte.
(Ez zömében a helyes interpretációhoz szükséges ismeretek gyűjteménye.) A településekkel
kapcsolatos megállapítások száma elég csekély, de lényege megjegyzendő: az épületek
jellegére, rendeltetésére környezetükből (az udvarok, kertek, köztes terek hasznosítási
módjaiból) lehet következtetni, így a földön járó emberszámára az új nézőpont segítségével
odáig nem látott térhasználati információk tárulnak fel.
Mivel jó minőségű, viszonylag nagy felbontású légifelvételekhez ma sem egyszerű
hozzájutni (beszerzése költséges, és – szemben az űrfelvételekkel – nem áll rendelkezésre
”automatikusan” a Földfelszín bármely részletére), továbbra is alacsony az ilyen vonatkozású
tudományos munkák száma. De míg a fentebbi cikkek a légifotók hasznosíthatóságáról csak
általánosságban írtak, addig az újabbak már konkrét gyakorlati példákat is bemutatnak.
Településföldrajzi (illetve kifejezetten városszerkezeti) kutatási célokra használtak légifotókat
például Debrecen beépítettségének vizsgálatakor (Lóki és Szabó 1995) valamint a budapesti
barnamezők kiterjedésének meghatározásakor (Beluszky és Győri 2004). Míg az utóbbinál csak
egyszerű interpretáció, a képen látható objektumok azonosításán alapuló kategórialehatárolás
történt, az előbbi esetében térinformatikai eszközöket is felhasználtak (igaz csak egyszerű
területarány számításokat végeztek az objektumok digitalizálását követően). Lóki és Szabó
(1995) cikke arra a problémára is rávilágít, hogy nagyobb városok esetében maga a digitalizálás
– a település teljes területének feldolgozása – túl nagy energiát igényel, amelyre jól kiválasztott
mintaterületek elemzése, majd az eredmények extrapolációja adhat megoldást. Érdekes
szakmai kérdés, hogy a felvételek automatizált osztályozása, vagy a mintaterületeken elvégzett
manuális kategorizálás eredményeinek kiterjesztése ad pontosabb eredményeket.
Légifotók alapján történő városszerkezeti változás-detektálásra, és az átalakulás
számszerűsítésére, térképi megjelenítésére törekedtem saját korábbi kutatásomban is (Tolnai
2013), amelyben egy budapesti barnamezős térség fejlődését vizsgáltam; valamint a
nagyfelbontású felvételekről leolvasható információk feldolgozásának gyakorlati (barnaövezeti
rehabilitációban való) alkalmazhatóságát is kerestem másik tanulmányomban (Tolnai 2012).
Mivel a légifelvétel ma sem általánosan elterjedt forrástípus, feldolgozásában pedig
továbbra is rejlenek szakmai kihívások, indokoltnak látom az ilyen irányú kutatások folytatását.
A térinformatikai szoftverek fejlődése egyre komolyabb elemzési lehetőségeket biztosít, így
jelentős potenciált hordoznak az ilyen típusú vizsgálatok.

BEFEJEZÉS
A térinformatikának a hazai településföldrajzi és településtudományi kutatásokban
megfigyelhető felfelé ívelő pályája indokolta, hogy áttekintsük azt az utat, amely idáig vezetett.
A térinformatikát használó kutatások lassan induló, de aztán annál sebesebb kibontakozást hozó
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ívét áttekintve megállapítható, hogy a gyakorlatorientált vizsgálatok dominálnak, és a
társadalomföldrajzi vonatkozású kutatások (számukat tekintve) lemaradásban vannak. Ennek
tükrében kifejezetten érdemes foglalkozni a településszerkezeti vizsgálatokkal, amelyek
mindkét fenti szempontból a kevésbé elterjedt típusok közé tartoznak. Ez egyben azt is jelenti,
hogy a kibontakozás még várat magára (a jövő lehetősége?). A bemutatott ilyen irányú
kutatások mindenesetre alátámasztják, hogy újszerű eredmények születhetnek, így a
településföldrajz esetlegesen „idejét múltnak” gondolt irányzatai is megifjodhatnak, új töltetet
nyerhetnek.
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Tóth Péter247, Ditrói Zoltán248
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TELEPÜLÉSEK
MÉDIAREPREZENTÁCIÓJÁNAK TERÜLETI VETÜLETEI A REGIONÁLIS
MÉDIÁBAN249
Írásunkban egy, a magyar médiakutatásban alulreprezentált témát érintünk: a regionális sajtó
működésével, annak befolyásoló dimenzióival és nem utolsósorban területi vetületeivel
foglalkozunk. Az egyes, győr-moson-sopron megyei települések médiareprezentációjának
háttérváltozóit vizsgáljuk a megyei napilap cikkeinek elemzésével.
Kutatásunkban a Győr-Moson-Sopron megyében regionális napilapként megjelenő Kisalföld
2013-as számaiban található cikkeket tekintettük át. Az angolszász szakirodalom
médiageográfiával foglalkozó írásaiban felvetett problémák alapján arra kerestük a választ,
hogy a szerkesztőségtől való földrajzi távolság, illetve az újságírók lakóhelyétől való távolság
mellett milyen egyéb tényezők (lakosságszám, előfizetői szám, település vásárlóereje, település
demográfiai jellemzői) határozzák meg azt, hogy egy település milyen gyakran és milyen
terjedelemben szerepel az újság hasábjain. Arra is kitértünk, hogy az egyes megjelenések
milyen témákat dolgoznak fel. Ezen kívül azt is vizsgáltuk, hogy az olvasók mennyire
honorálják az újság törekvéseit, azaz mennyire tekintik fontos hírforrásnak az újságot.
Maga az újság (vagy talán pontosabb, ha úgy fogalmazunk, hogy maga a média) földrajzi
információk tárháza, ezért lehet az újságokkal mint térelemmel is foglalkozni. Foglalkoznak is.
A spatial turn, azaz a térbeli fordulat jelensége a hetvenes évek óta jellemzi a
földrajztudományokat, amivel egy időben a kultúra- és a társadalomtudományok is ráleltek a
térbeliség fontosságára és közösségalkotó- meghatározó jellegére. Ennek a fordulatnak az egyik
legismertebb szereplője/képviselője Doreen Massey A helyek ebben a folyamatban geofizikai
mivoltuk mellett társadalmi konstrukcióként is értelmezhetővé váltak. Olyan elvont módon,
közvetve megjelenített helyek vizsgálata is érdekessé vált a földrajztudósok számára, mint
például a különböző tömegkommunikációs eszközökben megjelenő földrajzi helyek
reprezentációja. A médiageográfia különös diszciplína: egyrészt vizsgálja az egyes médiumok
helyekhez való viszonyát, másrészt a médiumban megjelenő földrajzi helyek reprezentációját
és képét. Első körben a közel 500 éve létező tömegkommunikációs eszköz, az újság került a
kutatások látóterébe, majd szép sorban követték a modern eszközök, a film, a rádió, a televízió
és az internettel kapcsolatos vizsgálatok. Nemzetközi sajtóelemzések tehát vannak, de ezek
főleg, országokra, nagyvárosokra vonatkoznak. Regionális kutatás már nem jellemző. A
helyzetet jól jellemzi egyébként, hogy az Aether című folyóirat az egyetlen, ami
médiageográfiával foglalkozik. A sajtó és médiakutatás Magyarországon főleg piaci alapú. Az
érdekeltek maguknak végzik,a cél a minél nagyobb hallgatottság, nézettség kimutatása, éppen
ezért nem tekinthető tudományosnak. A sajtóban előforduló hírtrendekről Fokasz Nikosztól
olvashatunk, de ő csak az országos sajtóval foglalkozik, és szociológus látószögéből elemez
(Fokasz, Kopper 2009). Határon túli médiafogyasztást vizsgálta és vizsgálni is fogja a
Médiatudományi Intézet. Helyi sajtóval szinte csak Zöldi László (2001) foglalkozik, ő alkotta
Tóth Péter: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és
Közpolitikai Tanszék ptoth@sze.hu
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meg a globális és lokális egyesítéséből a glokális sajtó kifejezést. A Médiatudományi Intézet
kötetekben hozza nyilvánosságra kutatásait, a többieknek marad egy szakfolyóirat, a
Médiakutató.
Mielőtt a médiareprezentációról írnánk érdemes megnézni, a hírré válás folyamatát, tehát azt
hogy mitől válik egy információ hírré. Ehhez először is tisztázni kell, hogy nincs tipikus olvasó
(Mallette 1992). Minden újság igyekszik megtalálni azt a réteget, amelyik az olvasótábora lehet,
éppen ezért az ő igényeik szerint alakítja híreit. Ettől kezdve már azt sem egyszerű
megfogalmazni, hogy mit értünk hír alatt. Az biztos, hogy a hírnek válaszolnia kell a következő
6 alapkérdésre (Szigethy 2008): Mi történt, hol, mikor, kivel vagy mivel, hogyan és miért
történt. Attól persze, hogy válaszol ezekre a kérdésekre még egyáltalán nem biztos, hogy hírről
van szó, az viszont biztos, hogy ha mégis, akkor sem biztos, hogy mindenki számára egyformán
fontos hírről beszélünk. Gondoljunk csak ilyen kifejezésekre, mint bulvársajtó vagy politikai
napilap. Ami az egyik embert érdekli, az adott esetben a másikat abszolút hidegen hagyja.
Mindezek ellenére az újságíró szakma bizonyos ismérveket meghatározott a hír fogalmára.
Legtömörebben talán az amerikai sajtómágnás W. R. Hearst fogalmazta meg, hogy ő mit ért
alatta: „Hír az, aminek a kinyomtatását valaki meg akarja akadályozni; minden más hirdetés.”
(Buzinkay 1993). Egy másik megközelítés szerint hír az, aminek hírértéke van. Az előbbi okok
miatt viszont elég nehéz eldönteni, hogy mit is értsünk ez alatt. Ma már mindenki által
elfogadott elmélet szerint (Griffin 2001) öt tényező befolyásolja a hírértéket: hány embert érint
(az, hogy Thaiföldön elütöttek egy embert nem hír, de ha egy balesetben 50-en meghaltak az
már igen), milyen mélyen érinti az embereket (nem mindegy, hogy ebola járvány van, vagy egy
sima influenza járvány), az információ a társadalmi hierarchia melyik szintjét érinti (az előbbi
példánál maradva egy ember halála is lehet hír, ha pl. ő a miniszterelnök, vagy AmyWinehousenak hívják), az információ kuriozicitása (klasszikus példa: nem mindegy, hogy a kutya haraptae meg a postást,vagy a postás a kutyát), frissesség (pl az, hogy lelőttek valakit és az elkövetőt
GavriloPrincipnek hívták, ma már nem hír, hanem történelem). Ez utóbbit tapasztalatunk
szerint cizellálhatja a hír keretbe helyezhetősége, azaz görgethetősége. Elég csak a Diana halála
körüli sajtóőrületre gondolni. Ebben az esetben a több napos hír is leszorított az újságok
címlapjáról minden egyéb, amúgy jóval frissebb hírt. Domokos (2005) ehhez még a földrajzi
közelséget teszi hozzá, mivel mindig jobban érdekli az embereket az a hír, ami közelebb
történik hozzájuk. Egyáltalán nem mindegy pl. hogy a lakóhelyemtől 100 km-re szakadt- be az
úttest, vagy azon az úton, amelyiken naponta közlekedek.A hírré válást számtalan tényező
befolyásolja, amit természetesen azóta, hogy rájöttek a média jelentőségére kutattak és kutatnak
ma is a világban. Így jöttek rá, hogy maga a hír is térelem. Ahhoz, hogy egy információ hírré
váljon, a külső körön kell átverekednie magát, ugyanis ez a külső kör, tehát maga az esemény,
a szerkesztő, az újságíró és végül az olvasó befolyásolja, hogy mikor válik egy térelem hírré (1.
ábra). Howe (2009) szerint az újságírás szelekciós folyamat, hiszen az előbb említettek
válogatnak az információk között, ezért nem semleges és ennek következtében természetesen minden ellenkező híreszteléssel ellentétben - nem is objektív.

790

1. ábra A hír, mint térelem és az azt befolyásoló elemek

olvasó

Hír/Térelem

esemény

újságíró

szerkesztő

Forrás: Howe 2009 alapján saját szerkesztés
Esőként azonban szeretnénk bemutatni, hogy miért is fontos, hogy foglalkozzunk a helyi és
regionális médiával.
A második ábra a három legerősebb megyei napilap példányszámának csökkenését veti össze
az országos lapokéval. Látható, hogy míg 2008-tól napjainkig a Népszabadság 108 ezres
példányszáma 43,5 ezerre csökkent, addig a Kisalföldé 76 ezerről 64 ezerre. Így bár mindegyik
újság kénytelen volt elszenvedni olvasótábora jelentős elpártolását, az önmagát a Család
Napilapjaként meghatározó Kisalföldet ez sokkal kevésbé érintette, mint az állampárt alatti idők
egykor egyeduralkodó hírforrását, a Népszabadságot.
2.ábraMegyei napilapok és országos lapok összevetése példányszám alapján 2008-2014
Napilap neve

Összesen értékesített
db 2008. I. félév

Összesen értékesített
db 2013. I. félév

Összesen értékesített
db 2014. I. félév

Kisalföld

75819

65401

63772

Vas Népe

53761

43891

42878

Zalai Hírlap

52519

42117

41202

Népszabadság

108503

49189

43571

Magyar Nemzet

59231

38708

37539
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Népszava

22447

15245

14001

Magyar Hírlap

na

na

na

Forrás: MATESZ adatok alapján saját szerkesztés
Az előbb tisztáztuk, hogy az újságírás nem objektív, hanem szelekciós folyamat, amit az
olvasók is befolyásolnak. Az olvasók, akik előfizetőként már eleve egy adott térelemhez
(településhez) köthetőek, sajátos igényekkel és preferenciákkal rendelkeznek, ami befolyásolja
az újságba kerülő híreket is. Különleges helyzetben vannak a lokális és a regionális
sajtótermékek, hiszen bennük egyszerre jelenik meg a lokalitás, a nemzeti és a globális jelleg.
Tehát elvileg akár egyetlen újságból is választ kaphat a világ, az ország és régiója kérdéseire az
olvasó.
Kutatásunk módszertanáról pár szóban: a 2013-as év 294 lapszámát vizsgáltuk meg.A
nagyvárosokat Győrt, Sopront, Csornát, Kapuvárt, Mosonmagyaróvárt kihagytuk, mivel
azokkal külön oldal foglalkozik minden számban. Egy-egy várost egy egységként kezeltünk,
nem foglalkoztunk a településrészekkel és a külterületekkel. A mutációkkal viszont igen.
Mutáció alatt azt értjük, amikor az adott település külön fizet, hogy megjelenjen róla valami.
Ez az egy- két oldalas betoldás - behúzott lapokról van szó- csak az adott településen jelenik
meg. Megvizsgáltuk a cikkek számát, az első oldali megjelenések számát, a cikkek hosszát, és
ezeket vetettük egybe a központtól mért távolsággal, tehát azzal, hogy ha kimegy az újságíró
mennyit kell utaznia.Az olvasók számával is szerettük volna összehasonlítani, de erre
vonatkozó adatotnem kaptuk meg az újságtól. Az életkort is néztük, mivel ahol idősebbek ott
többen használják ezt a fiatalok által elavultnak tartott informálódási módszert. A jövedelmi
viszonyok viszont rendelkezésünkre álltak, ez azért érdekes, mert azt feltételeztük, hogy ahol
tehetősebbek, ott többen fizetnek elő az újságra, és a település tőkeereje is befolyásoló tényező.
Ez utóbbi azért fontos, mert a településnek is lehet annyi pénze hogy gyakrabban fizet
mutációra
A lakossági információk bemutatása alátámasztja tehát a regionális sajtó fontosságát a
megyében. Ezután térjünk rá települési adatok bemutatására.
A tartalomelemzéssel elkészítet cikkadatbázis adatait és az egyes megyei települések főbb
szociodemográfiai adatai között kerestünk kapcsolatot, amit a 3. táblázatban ábrázoltunk. A
korrelációs együtthatók értékéből látható azonban, hogy a Győrtől mért távolság nem
befolyásolja a cikkek számát (itt nem szignifikáns a kapcsolat), viszont az előbb említett ok
miatt, az emberek jövedelmi szintje és az átlagéletkor minden vizsgált paraméternél igen. A
legerősebb, közepesen erős, pozitív kapcsolatot a települések átlagéletkora és a cikkek
terjedelme között találtuk (0,344), szintén erős a volt a kapcsolat a megjelent cikkek száma és
a településen lakók átlagéletkora között is. Ellentétes és gyengének mondható kapcsolatokat
találtunk a településeken mért egy főre jutó befizetett adó mértéke és a településről megjelent
cikkek száma között. Ne feledjük, hogy az idősebb korosztály ragaszkodik jobban az írott
sajtóhoz, a médiafogyasztási szokások azt mutatják, hogy az előfizetői kör fokozatosan
öregszik, mivel a fiatalabb generációk más médium felé fordulnak. Ezzel együtt az idősebb
korosztályban nagyobb arányban találhatóak nyugdíjasok, akik befolyásolják a kereseti oldalt
adatait is, ami közvetve hozzájárul ahhoz az eredményhez, hogy a kevésbé tehetősebb
településekkel látszólag többet foglalkozik a sajtó.
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3. ábra Településeket leíró humángeográfiai dimenziók és a sajtómegjelenések adatai
közötti korrelációk

Forrás: saját szerkesztés KSH adatok és Kisalföld gyűjtés alapján
Annak ellenére, hogy a humángeográfiai adatokkal elsőre nem tudtunk kimutatni
összefüggést, nem adtuk fel a reményt, hogy területi mintázatok nyomára akadjunk a
mintánkban. Korábban már utaltunk rá, hogy a sajtómegjelenések nem csupán az újság
központi szerkesztőségének elképzeléseitől függnek, ez magyarázhatja a Győr városától
mérhető távolság korrelálatlanságát a 3. táblázatban.
A 10.000 lakosra jutó cikk megjelenések számát feltettük térképre is (4. ábra). Itt is jól látszik,
hogy vannak ugyan fehérebb területek, de ezek nem köthetők egyértelműen a távolsághoz. Az
kétségtelen, hogy a Győr-Kapuvár és a Győr-Mosonmagyaróvár közötti félúti megállókkal
többet foglalkozott az újság. Előbbiből Abda, Lébény, Ásványráró, utóbbiból Rábapatona és
Enese profitált. Sopron előtt Fertőd sötétebb, Mosonmagyaróvár körül pedig Jánossomorja,
Hegyeshalom, Rajka, Dunakiliti, délen pedig Tét és Beled.
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4. ábra 1000 lakosra jutó települési cikkemlítettség a Kisalföld 2013-as számaiban GyőrMoson-Sopron megyében

Forrás: Kisalföld adatgyűjtés alapján saját szerkesztés
A következő 5. ábrán ugyanaz látható, csak nem a cikkek száma, hanem hossza alapján.
5. ábra Egy lakosra jutó cikksorok a Kisalföld 2013-as számaiban Győr-Moson-Sopron
megye településeiről

Forrás: Kisalföld gyűjtés alapján saját gyűjtés
Mindkét esetben a kutatásból kihagyott városok körül látható a nagyobb számú és terjedelmű
cikkek jelenléte a településeknél. Külön érdekességként elmondható, hogy a városok között
található települések külön figyelmet kapnak. A jövőbeni kutatásokhoz, amennyiben a területi
érintettség pontosabb bemutatása a cél, több központú területi autokorrelációralesz szükség. A
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fontosabb, egyedi helyi ügyek hatásának csökkentését pedig több év megjelenéseinek
összevetésével lehet kiküszöbölni.
Ezzel akár azt is mondhatnánk, hogy készen van a recept és előre meg lehet mondani, hogy
melyik településről mennyi cikk fog megjelenni, ez azonban koránt sincs így. Egyrészt utalnánk
a cikkünk elején jelzett szelektálási folyamatra. Az újságíró és a szerkesztő, (adott esetben a
kiadó kiadó) dönt. Másrészt az újságnak jól felfogott érdeke, hogy ne legyenek teljesen fehér
foltok, hiszen azzal saját rossz hírét keltené:mitől lenne megyei, ha egy járással vagy
kisvárossal nem foglalkozik? Éppen ezért, figyelik, és ha egy településről már régen írtak, akkor
is születik valami, ha amúgy nem történik semmi. Harmadszor pedig nem elhanyagolható
tényező a településen lakók és a vezetők lobbizása sem. Ha egy polgármestert felhívnak és
megkérdezik tőle, hogy mi újság a falujában és erre azt feleli, hogy nálunk nem történik semmi
különös, akkor ott nehezebb dolga van az újságírónak, mint ha mondjuk ugyan ezt a kérdést
Lipót polgármesterének teszi fel. Utóbbi esetben jelentően meg fog nőni a telefonszámlája.
Érdemes megvizsgálni azt is, hogy az olvasók hogy honorálják az újság törekvéseit.
A Győri Járműipari körzet, mint a térségfejlesztés új iránya és eszköze című TÁMOP által
támogatott kutatás részeként, több mint 3000 fős városi lakossági mintán végeztük a
lekérdezést, most ennek adatai következnek. Arra a kérdésre, hogy jellemzően honnan szerzi
ismereteit az ország történéseiről első-, másod-, és harmadsorban (6. ábra), a többség (3151 fő)
az országos közszolgálati csatornákat jelölte meg. Az országos közszolgálati csatornákhoz
képest, csak 37%-ban választották a regionális televíziót (1282) és szinte ugyannyian a
barátokat, ismerősöket (1173). Az országos kereskedelmi csatornákat ez utóbbinak csak
mintegy kétharmadában választották (872). Ha összehasonlítjuk az országos kereskedelmi és
közszolgálati csatornákat, akkor azt látjuk, hogy 3,6-szer többen informálódnak a közszolgálati
adásokból. Ezeken kívül még az országos online hírportálokat (729) érdemes megemlíteni,
csaknem annyi látogatójával, mint az országos kereskedelmi csatornáké.
6. ábra Ismeretszerzés forrásai Győrben az országos hírek esetében
Forrás: GYIK lakossági lekérdezés alapján saját szerkesztés

elsősorban

másodsorban

harmadsorban

3 151

1 282 1 173

872

729

610

531

422

795

399

292

238

196

193

152

142

116

111

A lakóhely és környéke történéseinek információforrását firtató kérdésre (7. ábra) meglepő
módon legtöbben (1560) az ismerősöket, barátokat, családtagokat jelölték be. Ezt követi
kétharmad annyi jelöléssel a települési újság (1024) és a megyei, regionális újság (998), majd
ezektől valamennyivel lemaradva a helyi rádió (832) és a helyi televízió (632). Szinte ugyan
annyian szerzik a településükről szóló információkat az országosközszolgálati (337) és az
országos kereskedelmi csatornákból (356).
7. ábra Ismeretszerzés forrásai a győri lakosság körében a lakóhely és annak környéke
kapcsán

elsősorban

másodsorban

harmadsorban

1 560

1 024 998
832
632
456

356 337
292 244
203 165
139 120

98

92

Forrás. GYIK lakossági lekérdezés alapján saját szerkesztés
Ha megvizsgáljuk, hogy ugyanannak a médiának a helyi és az országos változata hogyan
viszonyul a helyi és az országos informálódáshoz, az összes válaszadó arányában (8. ábra),
akkor a következőt látjuk.
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8. ábra Országos és helyi/regionális médiumok említettsége közötti különbség
helyi,
országos
regionális
média
(2706) (%)
(2712) (%)
újság (hetilap)

193 – 14

1024 – 2,6

napilap

422 – 6,41

998 – 2,71

tv közszolgálati

3151 – 0,85

632 – 4,29

rádió
(kereskedelmi)

531 – 5,09

832 – 3,25

online

729 – 3,7

456 – 5,94

ismerősök

1173 – 2,3

1560 – 1,73

Forrás. GYIK lakossági lekérdezés alapján saját szerkesztés
Az összehasonlításból annyi mindenesetre megállapítható, hogy a helyi információk
„beszerzésénél” sokkal jobban támaszkodnak a helyi írott sajtóra, mint az országos híreknél,
akár a hetilapot, akár a napilapokat hasonlítjuk össze. Ezzel ellentétben az országos híreknél
erősebb a közszolgálati tv és az online. Ami azt jelenti, hogy a helyi információkért még
hajlandók plusz pénzt adni az emberek, az országosért már nem vagy csak alig.
Kicsit más a helyzet, ha csak az elsősorban megjelölt hírforrásokat hasonlítjuk össze. Ebben az
esetben az ország történéseiről szóló híreknél meglepő módon a többség (1143) a barátokat
jelölte meg. Ennek alig több mint 27%-a (319) elsősorban országos online hírportálokból
tájékozódik, és csaknem ugyanennyien országos napilapokból (281), valamint megyei,
regionális újságból (263). A következő kategória az országos kereskedelmi rádió (172), és az
országos hetilapok (131).
A helyi híreknél (lakóhelye és környezete történéseiről szóló híreknél) a következő a sorrend.
Ismerősök-barátok (1550), települési újság (497), megyei-regionális újság (332), helyi online
újság (137). Ezekhez képest elhanyagolható mértékben jelölték be a helyi rádiót (44) és az
országos online hírportálokat (41).
Jelen írásunkból kiderült, hogy a megkezdett kutatás több irányba is folytatható. A regionális
média beágyazottsága és működésének országostól eltérő volta miatt lehet érdekes a
továbbiakban. Bár a területi hatások egyértelmű erőssége vitatható, azonban látszik, hogy a
hírré válás folyamatában az emberi és gazdasági tényezők mellett helyet kell, hogy kapjon ez a
dimenzió is.
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MAGYARORSZÁGI KIVÁNDORLÁSBAN

RÓZSA PÉTER - SÜTŐ LÁSZLÓ - DOBÁNY ZOLTÁN - NOVÁK TIBOR JÓZSEF INCZE JÓZSEF: ANTROPOGÉN TÁJAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE ESETTANULMÁNYOK BAZ MEGYÉBŐL

SISKÁNÉ SZILASI BEÁTA – MOLNÁR JUDIT: EGY RÉGI-ÚJ MOBILITÁSI
FORMA A TURIZMUSBAN

SZALONTAI LAJOS: TELEPÜLÉSI TETŐKATASZTEREK LÉTREHOZÁSA A
HASZNOSÍTHATÓ NAPENERGIA POTENCIÁL MEGHATÁROZÁSÁRA A BÓDVAVÖLGYÉBEN KÜLÖNBÖZŐ TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL
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