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Dr. Csorba Péter  
  

Ajánlás 
 
 
A településeken hatványozottan jelentkeznek a környezetet terhelı antropogén hatások, a 

mindennapos kényelemért azonnal megfizetünk szennyezett levegı, zaj, zsúfoltság formájában. A 
városlakók évezredek óta igyekszenek növelni a városi lét elınyeit és csökkenteni a hátrányokat. 
Az elınyök egy része; fıleg a több munkalehetıség és a szociális biztonság magasabb foka 
általában sokkal nyomósabb érv a városban élés mellett, mint az egészségkárosító környezet. A 
magas életminıséget biztosító ún. lakható városok ideája továbbra is csak kevés városlakó 
számára jelent tényleges lehetıséget, sıt Ázsiában, Afrikában, Közép-és Dél-Amerikában egyre 
növekszik a kétségbeejtı körülmények között élı városlakók száma. Még a legfejlettebb 
kontinensek városaiban is milliószámra élnek lakókörnyezetükkel jogosan elégedetlen emberek. 
Mindig is voltak olyanok, akik szó szerint elmenekültek a stresszes városi környezetbıl, s ha 
mégis ott kényszerültek élni, városi életüket állandó mentális teher jellemezte.  
Ma Földünk lakosságának 49%-a városlakó, de ez az arány Európában és hazánkban is 

magasabb; 60% körüli. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden városlakó leromlott környezetben 
kénytelen élni, de azt sem, hogy minden falun élı mentes volna környezet terhelı hatásoktól. 
Sajnos, a településökológiai kutatások egyre gyakrabban hivatkozhatnak olyan példákra, amikor a 
falusias környezet sem biztosít igényes környezeti minıséget.  
A települési környezet minıségének javítása nem klasszikus környezetvédı, ökológus, 

tájökológus feladat. Ebben jóval nagyobb szerepet kapnak az építészek, a közlekedésmérnökök, a 
közmőtervezık, a zöldfelületeket kezelı szakemberek. A települési környezet témakör tehát erıs 
együttmőködést feltételez a településökológus, a városföldrajzos és tájépítész szakemberek, 
valamint az elıbb említett specialisták között. 
  
Talán épp a sikerhez szükséges széleskörő kooperáció hiánya miatt nem volt még 

Magyarországon ilyen tematikájú, azaz a legtágabb értelemben vett települési környezet 
problémáit elemzı konferencia.  
Ezt a mulasztást kívántuk pótolni, s reméljük, hogy legalább rálépünk arra az útra, amely 

elvezet a hazai települési környezet minıségi javításáért tenni akarók fórumának létrejöttéhez. 
Szeretnénk, ha erre a debreceni konferenciára idıvel úgy emlékezhetnénk, mint ahol ténylegesen 
új fejezet kezdıdött az ökológiai szemlélető településgazdálkodás, településtervezés, 
településkutatás terén.  
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Dr. Vidor Ferenc1 
 

Környezetünkrıl és/vagy környezeteinkrıl2 
 
 

1. A környezet fogalmának tág értelmezhetısége 
 
 A városproblematika tágassága, az általunk is képviselt holisztikus alapállása, amivel 
egyebek között a lehetséges megközelítések óriási változatossága, de az általánosan elfogadott 
definíciók hiánya is összefügg, nem teszi könnyővé munkánkat. Nem csekély szakmai-
lelkiismereti kétségek közepette kellett eldöntenünk, hogyan lehetne az annyira kaotikusnak 
tőnı ismerethalmazból valamelyest érthetı, egyben tetszetıs halmazzá formálni azt a 
voltakképpen mindannyiunkat érintı és foglalkoztató „örök” témát: milyen is a szőkebb és 
tágabb környezetünk, milyen a városunk, melyben élünk, és mások élnek, hogyan formálódott 
napjaink egyre bonyolultabb városszövevénnyé. És hogyan küzdhetünk meg a technikai 
fejlıdéssel együtt járó, a városok életében oly gyakran egymásnak is ellentmondó, hol 
enyhébb, hol súlyosabb betegségre utaló tünetekkel? És vajon mi is igazából a város 
jelentısége, az emberi társadalmak és az egyén életében: a 20. század embere milyen új 
megközelítéseket keresett városaink – és immár nemcsak a városoknak, hanem egyre növekvı 
térbeli léptékő együtteseknek (régióknak, egész országnak, kontinenseknek, sıt egyre több 
vonatkozást illetıen már az egész földkerekségnek) – teljesebb, rendezettebb számbavételére, 
elemzésére?  
 Tegyük fel a kérdést, vajon tudunk-e olyan valamelyest is általánosítható értelmezést adni 
a környezet fogalmának, amely – az olykor meglehetısen szők praktikus szempontjainkon túl 
– alkalmasnak bizonyult arra, hogy a témakörben átfogóbb „rendet” teremthessünk, emellett 
hasznosan szolgál világunk jobb megismerésére vagy célszerőbb megváltoztatására törı 
igyekezetünk. Mielıtt továbblépnénk és feltett kérdésünkre válaszolnánk, egy újabb, 
voltaképpen még nyilvánvalóbb problémával kerülnénk szembe: van ugyan valami, még 
kellıen ki nem bontott sejtésünk, képünk, elgondolásunk a környezet fogalmáról, de vajon 
mik, vagy kik azok, amiknek és akiknek a környezetét értelmezni szeretnénk? Elsı pillanatra 
fölöslegesnek, sıt értelmetlennek tőnhet a kérdés problémaként való felfogása, de még napi 
feladataink között is érdemes néha akkor is kérdeznünk, ha elıre tudjuk, hogy semmilyen 
vagy éppen végtelenül sok választ kaphatunk. És ha ezúttal ez utóbbit „választjuk”, 
elgondolkodhatunk azon, hogy nemcsak magának az adott vagy elképzelt valaminek vagy 
valakinek (nevezzük ezt egyedi tárgynak, személynek, vagy modellnek, struktúrának, 
rendszernek) a leírása produkálhat végtelen sok változatot, mindez még megkétszerezıdik 
környezeteik elképzelhetıségét, megragadhatóságát illetıen. A végtelen, sıt kétszeresen is 
végtelen sok lehetıség gondolatának megpendítésével talán túlságosan is messzire, végsı 
eredményében azonban bizonyára sehova nem jutunk. Emberi gondolkodásunk egy másik 
hangsúlyos összetevıje „szerencsére” nem nagyon engedi meg a megfoghatatlan, inoperábilis 
mennyiségekkel való manipulálást, maga teremtette korlátaival igyekszik az elıbbi összetevı 
túlontúl nagy szabadságvágya révén felidézett káosz alaktalan szellemét mihamarabb leigázni, 
hogy a rend átmeneti nyugalmat adó biztonságát keresse. Az ember így – ha képes rá és 
szükségesnek véli – magából kivetítve prioritásokat, értékhierarchiákat, rendet alkot, hogy a 
maga léptékével szinkronba hozza a magához méltónak vélt külvilág elképzelése mellett 
megtervezésének, „megteremtésének” lehetıségeit is.  

                                                 
1 Dr. Vidor Ferenc Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék, Budapest 
2 A tanulmány szövege a szerzı változtatásaival a TERC Kiadó gondozásában 2004-ben megjelent Képek és 
képtelenségek a városok világáról címő könyvében közölt írást követi 
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 Még mindig nem adunk megfelelı választ – akár kulcsmondatként is felfogható – 
problémafelvetésünknek sem tárgyára, sem alanyára vagy alanyaira vonatkozóan. Az elıbb a 
végleteket, az értelmezhetıségeknek szinte az értelmezhetetlenségbe való átcsapását festettük 
fel, majd utóbb, józanabb emberi gondolkodásunkra alapozva – határozottan ki nem mondva 
ugyan – mégannyi hibaforrással rendelkezı, de racionális megismerésünk és akcióink 
számára jobban elfogadható véges számú, célszerő lehetıségre utaltunk. A mindenkori 
tárgynak (környezetértelmezéseknek) és alanyoknak (akiknek vagy amiknek a környezetérıl 
van szó) valamilyen szempontok szerinti korlátozását nem tudjuk elkerülni. Nemcsak azért 
van erre szükség, hogy elıbb vagy utóbb ezután mégiscsak hagyományosabb bázisú mai 
közelítésekhez kapcsolódjunk és ezeket is elhelyezzük gondolati építményünkben, hanem 
azért is, mert a végtelen sok lehetıség felidézése, a környezet kategorikus definíciójának 
lehetetlensége (a probléma körbejárásával végeredményben e lehetetlenségre céloztunk) nem 
zárja ki, sıt az ellentétes egységpár dialektikájával éppenséggel rá is ébreszthet bennünket 
arra, hogy azokat a konkrétabb formulákat, melyek „környezeteinkrıl” való tudásunkat a 
„legrelevánsabban” fejezik ki, társadalmi-technikai fejlıdésünk mai színvonalán keressük.  
 Implicit módon immár kettıs korlátozással is éltünk az eddigiek során. Az egyik magunk 
teremtette korlát – egyebek között a prioritások és értékhierarchiák említésével – az ember, az 
emberi társadalom centrális helyzetére célzott. Ez a centrumba állítás azonban bármennyire 
jogos emberi létünk, társadalmi egzisztenciák szempontjából, mégsem tekinthetı 
kizárólagosnak, hiszen tetszés szerint alkothatunk és helyezhetünk központi szerepkörbe akár 
csak fantáziánkban, akár valójában is létezı személyeket, fizikai vagy szellemi alakzatokat, 
jelenségeket, és vizsgálhatjuk ezek környezetét.  
 Egy másik korlát akár egyfajta prioritásként is felfogható és a mindenkori környezet 
megismerésének lehetısége és szükségessége mellett ezek célszerő változtatásának, 
tervezhetıségének-tervezésének attidődjére utal. A tervezés olyannyira változatos 
szakterületeinek 20. századbeli differenciálódása, az újabb integrálódási törekvések, a 
társadalmi-politikai és technikai aktualitások, de a gyakran elhanyagolt mővészi-intuitív 
kritériumok is különös fontosságot adnak a környezeti problematika e vonatkozásának. Bár a 
késıbbiekben – éppen urbanisztikai érdeklıdésünk folytán – fogjuk figyelmünket erre 
irányítani; a megismerés és a változtatni akarás szoros kapcsolatát ugyan aláhúzva, az oly 
sokszor elhanyagolt ismeretgyőjtések, áttekintések és ezek szintetikus értékelésének 
primátusát kell hangsúlyoznunk. A „Survey before Planning” elve, melyet Patrick Geddes 
több mint fél évszázaddal ezelıtt fejtett ki, ma is aktuális, bár már legkevésbé sem az akkori 
„Städtebau” esztétizáló ideológiáját képviselı tervezıket némileg provokáló értelemben. Ma 
már senki sem tagadja a megismerés (az elızetes kutatások, vizsgálódások) szükségességét, a 
mai tervezık – a kutatási-vizsgálódási spektrum rendkívül kiterjesztése teremtette széles körő 
összefüggésekre való orientáltságuk hiányosságait illetıen – mégis okulhatnak a geddesi 
alapelvbıl.  
 Alighanem máris az urbanisztikai-környezeti téma szoros kapcsolódásainak, akár egységes 
kutatási-tervezési szemlélető megközelítésének problémakörébe is bonyolódhatnánk, ha nem 
kellene ezt megelızıen – alapvetı gondolatmenetünk sodrában – még egy-két további 
gondolat tisztázására törekednünk.  
 
 

2. Elhatárolás, elemek, intreakciók 
 
 Idézzük fel ismét az ellentétek egységét. Az ellentétes egységpár gondolata az 
elhatárolások mezején egyfelıl ezek térbeli, idıbeli, szakterületi stb. vonatkozásában mutat rá 
ismételten a végtelen sok lehetıségre, másfelıl éppen a legmegfelelıbb információkra épülı, 
társadalmi céljainkat alátámasztó, a „valóságos” helyzetet a lehetı legpontosabban számba 
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véve, a határ fogalmát éppúgy magába rejtı, egyszeri és konkrét elhatározásokra is utal. 
Amikor a Magyarországon kínálkozó sok lehetıség közül (csak példaként említett 
feltételezésrıl van szó) a budapesti levegıszennyezıdés és zajártalmak, a balatoni és a tiszai 
halpusztulás kerültek kiemelésre, vagy amikor az 1960-as években Londonban a rendkívüli 
mérető „szmog” leküzdését tőzték ki célul, az idevágó elhatározások (döntések) egyben a 
szakmai-tudományos megközelítésre, a területiségre, az idıbeliségre stb. vonatkozó, többé-
kevésbé explicitté tett elhatárolások is voltak 
 Az elhatárolás fogalmában rejlı, egy további ellentétpárra is fel kell hívnunk a figyelmet. 
Arra, hogy minden elhatárolás egyben a kapcsolódások igényét is jelenti (minden határfelület 
implicit kommunikációs felhívásként is felfogható), hogy a legmegfontoltabb szempontok 
figyelembevételével meghúzott határok is mindig önkényesek és számolnunk kell az ezen 
önkényességbıl fakadó hibaforrásokra. A korszerő rendszerelméleti megfontolások sem 
mondanak mást e problémáról, mint hogy egy valamely szempontok alapján megválasztott 
rendszer határain belül legfeljebb több interakciót ismerhetünk vagy tételezhetünk fel, mint a 
rendszer határain kívül, más szóval a rendszer és környezete között.  
 Tegyük hozzá mindehhez, hogy a rendszerünket alkotó elemek megragadásánál is 
találkozunk a lehatárolás és a külsı-belsı interakciók problémáival. Mivel a lehetséges 
elemek nagy többsége végeredményben alrendszerként is felfogható, gyakran kerülhetünk 
olyan dilemma elé, vajon a bonyolult interakciókkal jellemezhetı, nehezen vagy egyáltalán 
nem kvantifikálható, kisebb számú, igen komplex elembıl, avagy egyszerőbb kevésbé 
összetett elemekbıl alkossuk-e meg rendszerünket, ez utóbbi esetben számolva az ilyen 
elemek óriási mennyiségébıl származó komplikációkkal. Kategorikus válasz természetesen 
nincs. Bár a mi szemléletünkhöz az elsıként említett komplex elemekbıl felépíthetı 
rendszerhipotézisek állnak közelebb, a mindenkori állásfoglalások csupán a tények s a célok 
beható elemzése nyomán szabhatók meg.  
 Az eddigi, kötetlen megfogalmazásokból adódó túl nagy mozgástér már arra is céloz, hogy 
minél „nyitottabb” egy rendszer, annál problematikusabbnak kell lennie számunkra, milyen 
módon „jelöljük ki” elemeit, mely interakcióinak adjunk prioritást, hol és hogyan húzzuk meg 
a határait. Márpedig amennyiben tématerületünkön – az immár szőkebb értelmezéső 
környezetkutatási, tervezési vagy akár környezetvédelmi tématerületen – rendszerelméleti 
meggondolásokat alkalmazunk, nemigen találkozunk zárt rendszerekkel, de az ilyeneknek 
gyakorlati célokból való feltételezései sem kecsegtetnének az esetek többségében hasznos 
eredményekkel. Maradnak tehát elsısorban nyílt rendszerek, komoly felelısséget ruházva 
ránk az ezeket valamelyest mégiscsak befolyásoló érdekek és értékek felismerésében, érdek- 
és értékhierarchiáink kibontásában.  
 
 

3. A környezeti témák egy lehetséges csoportosítása 
 
 Ami a problematika „teljességét” illeti, a holisztikus gondolkodás térnyerése nyomán egyre 
átfogóbb formulákat igyekszünk találni környezetünknek egészen a globális nagyságrendekig 
terjedı megragadására. Nem utolsósorban azonban a szükséges komplex vizsgálódások híján 
még kellıen meg nem alapozott, olykor túlzó állásfoglalások is hozzájárultak ahhoz, hogy 
,,szakmai” specialisták tömege saját – szőkebb vagy tágabb – szakterületének követelve a 
környezeti téma teljes vagy legalábbis nagyobb hányadát, minél parciálisabb témakörökre 
igyekezett szőkíteni mind a vizsgálódásokat, mind az ezeken nyugvó tervelképzeléseket. Úgy 
hisszük, elég, ha e tekintetben a Római Klubbal kapcsolatos „globális” vitákra, ezekben a 
vitákban szakmailag, politikailag, területileg eltérıen megnyilvánuló explicit vagy implicit 
prioritásokra utalunk. Ami a hazai gyakorlat egyes megnyilvánulásait illeti, legfıképpen egy-
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egy ágazati-környezeti (fıleg technikai) diszciplínának a többnyire már vizsgálható 
szociológiai-pszichológiai kapcsolódásait elhanyagoló eljárásaira mutathatunk rá. 
 Bár csak a szélsı pólusokra utaltunk az imént, talán sikerült mégis érzékeltetnünk, hogy a 
környezeti tématerület spektruma mennyire széles, mennyire színes és milyen nehéz nemcsak 
magukat az egyes „színeket”, de „sávszélességüket” is valamelyest körülírni. A színeknek, a 
sávoknak mindössze a jelzésére vállalkozhatunk, ezúttal meglehetısen eklektikus 
alapállásban, egy némileg hagyományos szakmai-ágazati, egy problémákra orientált, egy, a 
területiséget, egy, a kutatást avagy a tervezést, egy a virtualitást elıtérbe helyezı, végül egy 
személyes (szubjektív), összesen hat szempontcsoport mentén véve szemügyre környezetünk 
világát.  
 Egy elsı lehetséges csoportosítás mindazon konvencionális tudományok, szakterületek 
számbavételét célozhatja, melyeknek történetileg kialakult szorosabb kapcsolatai vannak a 
környezeti témával. A fizika és a kémia, az általános mérnöki és gépészmérnöki tudományok 
(és technikák), a biológia és az orvostudomány, nem utolsósorban az építészet és az 
urbanisztika, illetve ezek egyes speciális fejezetei csak jelzik a régebben és újabban kialakult 
– kisebb vagy nagyobb mértékben környezetorientált – diszciplínák sorát. Lehet, hogy 
napjainknak a szakmák, tudományok „köztiségét” hangsúlyozó világában az ilyen múltra 
utaló csoportosítási szempontoknak nincs már sok helye, mégis, különösen az oktatási 
gyakorlatban, de sok más egyéb területen is – úgy véljük – e konvenciókon még nemigen 
jutottunk túl.  
 Ami a második csoportosítást illeti, itt elıször az ún. környezeti ártalmak korlátozottan 
komplex témáit összegezı olyan alcsoportra gondolunk, mely a víz és a talaj szennyezıdései, 
a zaj, a hulladék stb. teremtette problémákat fogná át. Egy második alcsoportba sorolhatnánk 
a klimatikus adottságoknak és hatásaiknak már egy fokkal erısebben interdiszciplináris 
megközelítéseit. Egy harmadikban egy valamely szempontból veszélyeztetett lakosságnak 
vagy egyes csoportjainak az orvosi-biológiai tudományok megfontolásait elıtérbe helyezı 
vizsgálódásait helyezhetnénk el, míg egy negyedik probléma-orientált alcsoportnak 
társadalmi-termelési-gazdasági, vagy akár ezektıl elválasztva a szociológiai-pszichológiai 
vonatkozások képezhetik a vezérlı szempontjait ismét más típusú komplexitással. A vitatható 
sorrendiség (akár az erısebben természettudományos bázisú klimatikus problematikával is 
kezdhettük volna) és a legkevésbé sem teljes felsorolás valamelyest a mai megközelítések 
gyakoriságára, a világon folyó kutatásban-tervezésben való feltételezett részesedésére utal.  
 Harmadik vonatkoztatási rendszerünk alapján a területiség képezi. Kétségkívül ez a 
„terület” ahol a geográfia témái – elsısorban a regionális-urbanisztikai jellegőek – fedik vagy 
fedhetik a környezeti téma e vonatkozási rendszerbe illeszthetı megragadási lehetıségeit. A 
területi elhatárolási hierarchiák tekintetében itt különféle térbeli dimenziókról a legkisebb 
egységekbıl egészen a globális léptékekig lehet szó, akár a Doxiadis-féle ekisztika 
nomenklatúrájában, akár másként. A szakmai prioritások, a legalapvetıbb „elemek”; az 
ember, a természeti, a társadalmi és a mővi miliı kapcsolódásainak sajátos megvilágítású 
hangsúlyait tükrözı urbanisztikai, gazdaságföldrajzi, a „Regional Science”-re épülı avagy 
további lehetséges kiindulások ugyancsak számos impulzust adhatnak, nemcsak a környezeti 
problematika területi strukturálhatóságát, hanem ezen túlmenıen az eddigieknél teljesebb 
kibontását illetıen is.  
 Az imént nagyon feltételes módban írtuk azt, hogy „beszélhetnénk” egy és más 
hasonlóságról az urbanisztikai-regionális és a környezeti szférák területi vonatkoztatási 
rendszere között. A területiségben megállapítható homogenitások mellett azonban említést 
kell tennünk néhány eltérı momentumról is. Az urbanistáknak a természeti-mővi 
környezetein belül a mővi környezet iránt kifejezett elsıdleges vonzalmával szemben a 
környezetkutatókra és -tervezıkre kétségkívül a természeti környezet hat jobban, innen 
erıteljesebb természettudományos érdeklıdésük. Talán nem esünk túlzásba, ha arra is 
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felhívjuk a figyelmet, hogy míg a környezeti problematikában egy passzív természető 
védekezésnek (védelemnek), sajnos még nem eléggé a megelızésnek talán az 
orvostudományban gyökerezı gondolata is szinte a kezdet kezdetén már többé-kevésbé 
explicit módon megjelent, az urbanisztikának és a regionalizmusnak aktív, változtatni akaró 
alapállásából nem következett ennek az attitődnek a kellı méltánylása. Ezzel az aktív – 
korrigáló, tervezı – alapállással viszont a legszélesebb körő szintézisre való törekvések jártak 
együtt és éppen az építészek és az urbanisták szenvedélyesen progresszív magatartását jelzi, 
hogy egy-két évtizeddel ezelıtt legnagyobbrészt ık voltak azok, akik átfogóbb és teljesebb 
környezettudományt és -tervezést igényeltek, s akik e szándékaik bizonyítására számos 
egyetem építészeti és urbanisztikai intézeteinek a nevét is környezettervezési vagy 
környezetkutatási intézetekké módosították. 
 Persze túlságosan is egyoldalúak lennénk, ha nem vennénk észre, hogy az általunk merész 
általánosítással az urbanisztika és a regionalizmus szakembereinek tulajdonított teljesebb 
együttlátásra való törekvések nem e tématerületekhez, hanem ezek egyes képviselıihez, 
esetleg iskoláihoz főzıdnek és hogy ilyesfajta törekvések nem fedezhetık fel a környezeti 
problematika számos kiváló exponensénél. Annál inkább kell ezt kifejezésre juttatnunk, mert 
a szőkkörő ortodox nézetek többnyire csupán egyes (szak-)emberekre jellemzıek, csak ritkán 
és rövid ideig szakmákra, tudományos irányzatokra. A maradi, „szomszédsági egység” 
koncepcióban vagy „statikus” általános rendezési tervsémákban spekuláló építész vagy 
urbanista tényleges szakmai nívóját illetıen semmiben sem különbözik a teljesebb környezeti 
problematikát annak egy-egy szők szektorával helyettesítı környezeti szakemberétıl. 
Természetesen nem arról van szó, hogy nincs szükség ma, vagy nem lesz szükség a jövıben 
például a zajártalmaknak vagy a szemétkezelésnek a specialistáira és nem kell megfelelı 
mélységekben az idevágó problémákat feltárni. Nem szabad azonban az ilyen és ehhez 
hasonló parciális jellegő – olykor látványosan kvantifikálható – részdiszciplínákból vagy a 
nem is vizsgált, elhanyagolt, gyakran nehezebben feltárható többi, „csak” kvalitatív faktor 
elemzése híján messzemenı tervezési-fejlesztési következtetéseket levonni. 
 Valamelyest már túl is léptük a „területiség” körét és részben elıre is vetítettük lehetséges 
negyedik vonatkoztatási „rendszerünk” kutatásra (megismerésre) vagy tervezésre 
(változtatásra) való erıteljesebb beállítottságának egy-két szempontját. Bár esetenként 
többnyire érzékeljük a kutatói vagy a tervezıi „hozzáállást”, az éles szétválasztás bizonyára 
túlzottnak, erıltetettnek is tőnhet. Patrick Geddes ,,Survey before Design” gondolatához hadd 
tegyük itt hozzá, hogy az elkészült „design”-ok után az ezek sikeres vagy sikertelen 
lebonyolítását firtató folyamatos kutatásokra és elemzésekre is szükség van, hogy a kutatás és 
a tervezés – elvi-elméleti különállását fenntartva – mégiscsak folyamatos láncot alkot. 
 Mégoly röviden ezúttal, két további vonatkozást is említhetünk környezeteink még 
kiterjedtebb megismerhetıségét illetıen. Ötödik szempontként – úgy véljük – a bennünket 
körülvevı “virtuálisként” felfogható, mindennapi életünkben is egyre nagyobb szerepet játszó 
környezeti szférát is figyelembe kell vennünk. Az érzékszerveinkkel alig-alig, vagy egyáltalán 
nem is érzékelhetı ultraibolya vagy röntgensugarak, a rádió, a TV, az internet, – a 
telekommunikáció – különféle frekvenciáinak hullámai, hatásaik még kellıen fel nem tártan, 
folyamatosan velünk vannak. Érdemes itt megjegyeznünk, hogy Melvin M. Webber, a 
Pennsylvániai Egyetem Urbanisztikai Intézetének professzora közel fél évszázaddal ezelıtt 
kiadott könyvének már a címében is (The Urban Place and the Nonplace Urban Realm) 
napjainknak erre az alapvetı problematikájára hívta volna fel a figyelmet. 
 Hatodikként végül környezetünknek személyes élményeinkben megnyilvánuló szubjektív 
sajátosságát is rögzíthetjük. “Profán tudományunk (tudományaink) objektivitásra való 
törekvései mellett szőkebb és tágabb környezetére való rácsodálkozását, egészével avagy 
bármely elemével való intuitív-érzelmi kontaktusát legalább olyan mértékben kell értéknek 
tekintenünk, mint az imént ismertetett szakmai-tudományos alternatívat. 
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4. Néhány következtetés 
 

 Az imént a környezeti problematika néhány szempontjára, témái csoportosításának egy 
lehetséges – mint mondottuk, még meglehetısen eklektikus – változatára mutattunk rá. 
Bizonyára számos más hasznos csoportosítás, rendezési elv is létezik, melyek – alapul 
szolgálva a beavatkozásaink okozta hullámmozgások jellemzıinek jobb megértéséhez – 
alkalmasnak bizonyulhatnak környezetünkrıl való ismereteink világosabb kifejtésére. 
 Közvetlen tapasztalatainkra építve kell még az elıttünk álló feladatok kapcsán 
megemlítenünk a tényt, hogy mind az egyes embernek, mind a társadalomnak a környezet 
felıl jövı „támadásokkal” szemben kialakított – néha spontán, néha tudatos – védekezı 
mechanizmusai, válaszreakciói nemcsak az ily módon közvetlenül érintett szférákban 
jelennek meg, hanem közelebbi és távolabbi kapcsolatban levı szervek, szervezetek 
mőködésére is kihatnak. Ezeknek a nyilvánvaló hatásoknak a megfelelıbb számbavételéhez 
azonban azt is hozzá kell tennünk, hogy – éppen a való életjelenségek jobb megközelítése 
végett – olykor célszerő szakmai-szemléleti váltásokkal, transzformációkkal is élnünk kell. 
Gyakran tapasztalhatjuk például, hogy biológiai ártalmakra pszicho-szociológiai természető 
reakciók, egy-egy társadalmi réteget sújtó anyagi-egzisztenciális gazdasági és szociológiai 
típusú problémákra migrációs mozgások mellett biológiai természető egészségromlás 
formájában jelennek meg a válaszok a saját szektoron belül elemezhetı tünetek mellett. Ilyen, 
saját szektoron belül vizsgálható reakciókként, tünetekként – elıbbi nagyon sematikus 
példáinknál maradva, kellıen egyszerősítve – az egyik esetben a szervezet biológiai 
ellenállását, a másikban az adott társadalmi csoport fokozott jövedelemre szert tenni igyekvı, 
leginkább közgazdaságtani vagy szociológiai módszerekkel megközelíthetı és leírható 
mozgásait tekinthetjük. 
 Mindezt azért kell elıtérbe állítanunk, mivel az egy-egy szakmán vagy ágazaton belüli 
vizsgálódások, az ezekre, de különösen a jóformán csak ezekre épülı tervek – mégoly kevés 
van nemegyszer ezekbıl is – mégis a könnyebben járható, de a kétségkívül több rejtett 
hibaforrással bíró utat jelentik az újabb meg újabb meglátásokra, eljárásokra késztetı, de 
fáradságosabb, göröngyösebb másiknál. Aligha véletlen, hogy ez utóbbi útnak az 
interdiszciplináris kommunikációhoz, a különféle szakemberekbıl álló teamekhez vezetı 
szakaszai a legutóbbi években világszerte az érdeklıdés elıterébe kerültek. 
 Furcsa módon az ökoszisztémák gondolatvilágát ”expressis verbis” eddig említettük ugyan, 
de úgy érezzük a háttérben valahogy mégis ott lebeg ez a fogalom, amely mégannyira implicit 
módon – ezúttal talán a legaktuálisabban – jelöli ki az irányt, ami felé a környezeti kutatás-
tervezés mővelıinek együttesen tartani kellene világszerte. Egy, a szó valódi értelmében 
humán ökoszisztéma korszerő értelmezése sem foghat fel szinte minden „mővi” 
környezetalakítást zavaró tényezıként, ugyanakkor a geo-tudományok és az urbanisztika 
mővelıinek is jobban kellene méltányolni a növényi és állati ökológia prioritásait, a kisebb-
nagyobb területi egységeken belüli élıvilágnak környezetével alkotott szimbiózisát. 
Tudományos, technikai és mővészi képességeinkkel a természet óceánjának e jelképes két 
szélsı part közötti hullámverésére kell figyelnünk, olykor élénkítve, olykor csöndesítve azt.  
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Dr. Kovács Zoltán1 
 

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után 
 
 
 A címben jelzett városi táj alatt a városok belsı terének természeti, épített (mőszaki), 
gazdasági és társadalmi elemekbıl álló, bonyolult környezeti rendszerét értjük. A városi táj 
jellemzıen mővi (mesterséges) táj, mely egyes alkotóelemeinek függvényében gyors ütemő 
változáson mehet keresztül. Lényegében ennek lehettünk tanúi a rendszerváltozás óta eltelt 
idıszakban, amikor városaink belsı térszerkezete jelentıs átalakuláson, erıteljes 
differenciálódáson ment keresztül. Jelen tanulmány elsıdleges célja a hazai várostérségek 
1990 utáni fejlıdésének, valamint a társadalmi-gazdasági átalakulás nyomán létrejött új városi 
térszerkezetnek a bemutatása. Legfıképp arra keressük a választ, hogy a hazai városokban 
megismert térfolyamatok milyen okokkal magyarázhatóak, s ezek mennyiben igazodnak az 
urbanizáció nemzetközi trendjeihez, a fejlett országokban a korábbi évtizedekben megismert 
városfejlıdési folyamatokhoz. Megállapításaink többségét egyrészt saját kutatásainkra 
(KOVÁCS Z. 1999, 2004, 2005a, 2005b; KOVÁCS Z. – WIEßNER, R. 1996), másrészt a 
szakirodalomban felelhetı információkra alapozzuk (BAJMÓCY P. 2002, 2006; CSAPÓ T. 
2005a, 2005b; EGEDY T. 2000; FÖLDI ZS. 2000; NAGY E. 1998, 2007; TIMÁR J. 2006; TIMÁR J. 
– NAGY E. 2007; TIMÁR J. – VÁRADI M. 2000).  
 
 

1. A városok belsı térszerkezete a szocializmusban 
 
 Adófizetı polgárok és demokratikus választójogok híján a szocialista városokban nem 
létezett valódi önkormányzatiság. A városok irányítását az állampárt irányelvei alapján 
összeválogatott tanácsok végezték, akik elsırendő feladata a központi utasítások végrehajtása, 
s csak másodsorban a helyi lakosság érdekeinek képviselete volt. A döntéshozatali 
mechanizmus hatékonysága nagymértékben csorbult, a helyi szint szerepe formálisra 
redukálódott.  
 A szocializmus évtizedeiben a városok gazdasági szerepköre is sok tekintetben eltért a 
nyugat-európai városokétól. Kevés kivételtıl eltekintve (pl. üdülıvárosok, ingázótelepülések) 
a városok gazdasági prosperitásának kulcsát a fordi típusú gyáripar jelentette, miközben a 
szolgáltató-ellátó funkció fejletlen maradt. Az ipar a városokban nagy összefüggı terekben 
tömörült, részben az 1945 elıtti ipari övezetek továbbfejlesztése, részben újak kialakítása 
révén (ENYEDI GY. 1997).  
 Piaci viszonyok hiányában a szocializmusban nem mőködött a városi ingatlanpiac, nem 
voltak tényleges telekárak. Az egyes funkciók térbeli elhelyezkedését nem a piac, hanem 
döntıen a városrendezési tervek, ill. a helyi építésügyi hatóság szabályozta. Ennek 
köszönhetıen a városi funkciók térben erısen keveredtek, városaink területhasználatát a 
nagyfokú mozaikosság jellemezte. A city fejletlen maradt, s éppúgy szolgált lakóhelyként, sıt 
kisipari tevékenységek színhelyeként, mint a gyengén fejlett szolgáltató funkciók 
központjaként (NAGY E. 2007).  
 A városi területhasználat (mint a szocialista területhasználat általában) pazarló volt, a 
belsı városrészekben foghíjtelkek sorjáztak, az elıvárosokban nagy kiterjedéső 
parlagterületek, alulhasznosított ipari- és raktárterületek húzódtak. Ezek újrahasznosítására a 
rendszer összeomlásáig nem került sor, ill. erre vonatkozó kísérletek is csak elvétve akadtak. 

                                                 
1 Dr. Kovács Zoltán Szegedi Tudományegyetem, Gazdasági- és Társadalomföldrajzi tanszék, Szeged  
E-mail: zkovacs@geo.u-szeged.hu 
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A pazarló telekhasználat ellenére földhiánytól nem kellett tartani, a környékbeli községek 
korlátlan csatolása minden bajba jutott városnak megoldást kínált (KOVÁCS Z. 2005a). 
 A városok lakáspiacára igen erıs állami intervenció volt a jellemzı, ami magában foglalta 
egyrészt új lakások építését, valamint a már meglevı lakásállomány fenntartását és elosztását 
is. Az eredeti elképzelések szerint a városokban az állam feladata volt megfelelı minıségő 
lakást garantálni az arra rászoruló családok számára, a falvakban ugyanakkor (egyelıre) a 
családi házas magánszektor továbbélésével számoltak. Az erıteljes intervenció nyomán az 
állam részesedése a városok lakáspiacán elérte az 50-60%-ot, ez alól csak a kisebb városok, 
az agrártérségek mezıvárosai és az ingázótelepülések jelentettek kivételt. Az állami 
lakáspolitika legfıbb célja a társadalmi egyenlıtlenségek elleni küzdelem volt, mindez nagy 
tömegő, közepes mérető (50-60 m2) lakásállomány építését, valamint a meglevı állomány 
szigorú lakbérkontrollját eredményezte (KOVÁCS Z. – WIEßNER, R. 1996).  
 A lakáspiac mellett a városok munkaerıpiacára is az állam egyenlısítı törekvése nyomta 
rá bélyegét. A szocialista rendszer elsı számú feladatává vált a teljes foglalkoztatás, a 
kapitalizmusból ismert munkanélküliség ismeretlen fogalomnak számított. A második 
világháború után, a térség többi országához hasonlóan, hazánkban is pénzügyi reformot, ill. új 
nemzeti valutát vezettek be. Az új bérek kiszámításánál a korábbi arányokat nem vették 
figyelembe, a szellemi (fehér galléros) keresetek sokat veszítettek értékükbıl, a fizikai munka 
erkölcsi (és pénzben mért) értéke megnövekedett. A posztfordi szerkezetváltást a szocialista 
országok a maguk befelé forduló gazdaságpolitikájukkal elhalasztották. A teljes 
foglalkoztatás fokozatosan gyárkapun belüli munkanélküliséggé szelídült, ami a 70-es évektıl 
tovább fékezte, az amúgy is dinamikáját vesztett gazdaságok megújuló képességét.  
 A lakás- és munkaerıpiacon jelentkezı állami egyenlısítés nyomán a szocializmusban a 
lakóhelyi szegregáció mértéke viszonylag alacsony maradt. A kapitalizmus szülte 
különbségek elleni küzdelembıl a városépítészet is kivette részét. Az 1945 utáni 
lakótelepépítési hullám, amellett, hogy orvosolni kívánta a kínzó lakáshiányt, az 
„osztálynélküli” társadalom eszméjének megvalósítását is szolgálta, standardizált építészeti 
megoldásaival, valamint a különbözı korú és státuszú egyének összeköltöztetésével. Mindez 
a komoly történelmi múlttal és hagyományokkal rendelkezı városok társadalmának 
atomizálódásához, a hagyományos polgári miliı felbomlásához, a városok népességének erıs 
proletarizálódásához vezetett. A városok szociálökológiai szerkezete a korábbiakhoz képest 
átalakult és több vonatkozásban is eltért a nyugati városoktól. A belváros presztízse a 
felgyorsuló slumosodás nyomán hanyatlott, az elıvárosokba telepített lakótelepek, fiatal és 
képzettebb népessége ugyanakkor az övezet státuszának emelkedését eredményezte.  
 A várostervezés szerepe, ill. a tervezık mozgástere a szocializmusban jóval nagyobb volt, 
mint a nyugat-európai városokban. A várostervezés lényegében a területi tervezés részeként 
mőködött, s alárendelt szerepet játszott a településhálózat egészét szabályozni kívánó állami 
tervek és stratégiák rendszerén belül. A települések fejlesztése és tervezése meglehetısen 
önkényesen zajlott, s kimondottan az urbanizáció spontán folyamataiba kívánt beavatkozni, 
nem pedig a negatív tendenciák ellensúlyozására koncentrált, mint nyugaton. A városokon 
belül a tervezés törekedett a „nagy egységek” kialakítására (pl. lakótelepek, ipari övezetek, 
közlekedési folyosók), a monumentalizmusra, miközben a helyi városrészek érdekei 
elsikkadtak. A városok térbeli növekedése is sajátos mintát követett. A beruházási források 
túlnyomó részét az állam a városperemi övezetbe koncentrálta, ami a periféria robbanásszerő 
fejlıdéséhez (lakótelepek, alcentrumok stb.), ugyanakkor a belsı városrészek hanyatlásához 
vezetett. A Nyugat-Európában a növekvı motorizáció révén már az 1960-as évek elejétıl 
általánossá váló elıvárosi terjeszkedés csak korlátozott mértékben jelentkezett. A 60-as évek 
nagy lakótelep építési hulláma ugyanakkor a városok népességét a belsı, elavult és sőrőn 
lakott városnegyedekbıl a peremek felé húzta. 
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2. A városok átalakulásának fı jellemzıi 1990 után 
 
 A rendszerváltozást követı demokratikus átmenet tág teret nyitott a helyi politika és 
tervezés számára a városfejlıdésben. A városok korábbi privilegizált helyzete a finanszírozás 
terén megszőnt, egyre több városi önkormányzat volt kénytelen felfedezni az aktív telek- és 
ingatlangazdálkodásban rejlı lehetıségeket, s részben kényszerbıl, aktív vállalkozásba 
kezdett. A gazdasági átalakulás oldaláról leginkább a privatizáció és a gazdasági 
szerkezetváltás bírt nagy jelentıséggel, ami magával hozta az ipar leépülését, ill. a szolgáltató 
szektor viharos fejlıdését éppúgy, mint a nemzetközi (globális) tıke megjelenését a városi 
terekben. Ugyancsak változást hozott a városok fejlıdésében az ingatlanpiac liberalizálása, a 
korábbi szociális bérlakásállomány és egyéb állami ingatlanok privatizációja, megnyitva az 
utat a városi funkciók térbeli vetélkedése, a népesség jövedelemalapú lakóhelyi mobilitása 
elıtt. Ezzel párhuzamosan új lakóhelyi preferenciák is jelentkeztek a lakosság körében, a 
jövedelem függvényében. 
 A fenti tényezık nyomán a rendszerváltozás óta a hazai városok intra-urbán tereiben egy 
markáns jegyeket hordozó társadalmi és területi polarizációt figyelhettünk meg. Minthogy az 
1990 óta zajló városi átalakulás az egyes morfológiai és funkcionális öveket eltérı módon és 
mértékben érintette, ezért az alábbiakban egy hipotetikus városrégió (város és környéke) 
egyes öveit, az ott zajló folyamatokat külön tekintjük át.  
 
 

2.1. Városközpont (city) 
 
 Az 1990 utáni változások egyik legszembetőnıbb hatása a hazai városok belsı 
negyedeiben az üzleti-szolgáltató szektor látványos bıvülése, a city-funkciók megerısödése 
volt. Napjainkban a városközpont a hazai városok talán legdinamikusabban fejlıdı része. A 
nemzetközi kiskereskedelmi hálózatok megjelenése, a turizmus reneszánsza, a szolgáltató 
tevékenység viharos fejlıdése egy csapásra átformálta városaink központját (JANKÓ F. 2005; 
MICHALKÓ G. – LİRINCZ K. 2007; NAGY E. 1998, 2007). A korábban domináns, de mára 
egyre inkább háttérbe szoruló lakófunkciót mindenütt a szolgáltatások és az üzleti élet váltja 
fel, ezzel párhuzamosan a városközpontok igencsak látványos építészeit megújuláson mennek 
keresztül. A megújulási folyamat nem csupán a piaci átmenet hozadéka, igen gyakran a helyi 
politika is rásegít, a maga presztízs jellegő beruházásaival, „fıtér” projektjeivel (pl. a Piac 
utca Debrecenben). Az már más kérdés, hogy a helyi politika figyelme az esetek többségében 
nem terjed túl a fıtér és a városháza tıszomszédságán. 
 A városok központjába koncentrálódó nagyszámú új vállalkozás számottevıen megnövelte 
az irodák és üzlethelyiségek iránti keresletet. A city funkciók terjeszkedésének több 
lehetséges forrása is volt, ezek egyike a második világháborúból hátra maradt foghíjtelkek 
beépítése, másrészt a frissen privatizált lakások felvásárlása. Ezzel a city funkció mindenütt 
kilépett eredeti magterületébıl és a szomszédos lakónegyedekre is átterjedt. A city 
terjeszkedése gyors ütemő funkcióváltást (konverziót) eredményezett városaink szívében 
(KOVÁCS Z. 2005b).  
 
 

2.2. Belsı lakónegyedek 
 
 Ellentmondásos a kép a városközpontokat körülölelı régi építéső bérházas 
lakónegyedekben. Az övezet lakásállományának minısége, a helyi társadalom státusza 
kezdettıl fogva elmaradt a belvárosokétól, az 1990 elıtti várospolitika pedig éppen ezt az 



ÉLETMINİSÉG-LAKÓKÖRNYEZET-REKREÁCIÓ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 17 

övezetet hanyagolta el leginkább. Az övezetben a feltartóztathatatlan hanyatlás jeleit éppúgy 
megfigyelhetjük, mint az építészeti és társadalmi megújulásét. 
 
 

2.2.1. Városhanyatlás, slumosodás 
 
 A rendszerváltozást követıen sok helyütt fölerısödött a városközpontot övezı, régi építéső 
lakónegyedek fizikai és társadalmi hanyatlása, a slum-képzıdés. A városközpontokat övezı 
bérházas lakóövezetet a második világháború után a szocialista rendszer államosította. A 
rákövetkezı évtizedekben az állami tulajdonú bérházak felújítását elhanyagolták, a lakáscélú 
kiadások és infrastruktúra fejlesztések zömét a város külsı területeire összpontosították, így a 
szóban forgó belsı városrészek leromlása a szocializmus idıszakában tovább fokozódott. 
1990 után az újonnan megválasztott önkormányzatok váltak a szociális bérlakásállomány 
gazdájává, s széleskörő privatizációs programba kezdtek. A privatizációs szabályok jóvoltából 
a városok a szociális bérlakásállomány jobb minıségő, értékesebb részét már a 90-es évek 
elején értékesítették, s csak a rendkívül rossz állapotú, komfort nélküli, ill. félkomfortos 
lakások maradtak továbbra is önkormányzati kézben. A szelektív privatizáció felgyorsította a 
szociálisan hátrányos helyzető népesség térbeli koncentrációját, ugyanis aki tehette, a 
leprivatizált, de „rossz környezetben” fekvı lakásától minél hamarabb igyekezett megválni. A 
kiáramló népesség helyére a korábbinál alacsonyabb státuszú, a társadalmi hierarchia alján 
helyet foglaló családok érkeztek, akik életkoruknál, iskolai végzettségüknél, vagy éppen 
etnikai hovatartozásuknál fogva a munkaerıpiacon erısen kirekesztett helyzetben voltak.  
 
 

2.2.2. Városrevitalizáció, dzsentrifikáció 
 
 A városhanyatlás, a slum- és gettóképzıdés negatív folyamata tudatos városfejlesztési 
beavatkozással megállítható. Erre számos jó példa akad a hazai történelmi városokban is, ahol 
a leromlott belsı városrészek revitalizációjához már a 90-es években hozzáláttak (JANKÓ F. 
2005). Budapesten példaként hozható fel a Középsı-Ferencváros (Ferenc krt. – Viola u. – 
Mester u. – Tőzoltó u. által határolt terület) megújulása, amelyet az 1992-ben kimondottan 
erre a célra létrehozott SEM IX. Rt. végez. A lakásfelújítások mellett, az elmúlt évtizedben új 
funkciókkal, megújult közterekkel is gyarapodott a városrész. Számottevıen bıvült, s 
színvonalában sokat javult a helyi ellátás (üzletek, butikok, éttermek, kávézók stb.), a 
lakónegyed mőszaki állapota látványosan feljavult. A fıváros városrevitalizációs 
beavatkozásaihoz hasonló folyamatokat figyelhettünk meg számos vidéki városunkban is 
(TIMÁR J. – NAGY E. 2007). Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy a hazai városokban folytatott 
városrevitalizáció – az épületállomány fizikai megújulása mellett – szinte kivétel nélkül a 
népesség folyamatos kicserélıdését eredményezi, s a nyugati városokban leírt klasszikus 
dzsentrifikáció irányába hat. A szociális alapú városrehabilitáció hazánkban még csak 
kísérleti stádiumban van (Budapest, Józsefváros-Magdolna negyed). 
 
 

2.3. Átmeneti övezet (volt iparterületek) 
 
 Már a szocialista idıszakban, az extenzív iparfejlıdés kifulladásával megindult városaink 
„iparforgalmi” övének hanyatlása. Számos erısen szennyezı ipari üzemet (pl. bıripar, 
textilipar) bezártak, a túlméretezett vasúti területek egy része pedig a közlekedés 
modernizációja, a közúti szállítás jelentıségének növekedése nyomán vált fölöslegessé. Ez a 
folyamat igazából a rendszerváltozást követıen gyorsult fel, amikor a régi ipartelepek helyén 
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alulhasznosított, erısen slumosodó „rozsdaterületek” jöttek létre városainkban (CSAPÓ T. 
2005b). Az övezet ipari szerepköre a 90-es években erısen visszaszorult, számos gyártelepen 
megszőnt a termelés, az elhagyott üzemi- és raktárépületek újrahasznosítása csak részben 
valósult meg. A „rozsdaterületek” funkcióváltását sokáig gátolta, hogy a városaink ezen részét 
– környezeti állapota, alacsony presztízse révén – a vállalkozói tıke elkerülte. Az 
ezredforduló után azonban már több példa is akadt a funkcióváltásra és – ha elszórtan is, de – 
megindult a rozsdaöv üzleti-gazdasági szerepkörének dinamikus fejlıdése, a környezeti 
állapot javulása. Az ipari tevékenység megszőnése és „modern”, nagy térigényő szolgáltató 
tevékenységek (pl. bevásárló központok, irodaházak, high-tech parkok) megtelepedése 
különösen a „rozsdaöv” kedvezı közlekedési feltételekkel rendelkezı részein volt látványos 
az elmúlt évek során. Újólag ha szerény mértékben is, de a lakófunkció betelepülése is 
megindult az övezetbe lakóparkok, luxuslakások formájában (pl. Budapesten a MOM Park) 
(KOVÁCS Z. 2004). 
 
 

2.4. Lakótelepek 
 
 A lakótelepöv megjelenése a hazai városokban az 1945 utáni szocialista városfejlıdés 
egyik „vívmánya”. Az 1980-90 közötti idıszakban még kimutatható volt a lakótelepi 
népesség kedvezı demográfiai és státuszbeli helyzete a városok átlagához képest (KOVÁCS Z. 
1999). Ez a kép az 1990 utáni lakáspiaci folyamatok következtében gyökeresen megváltozott. 
A lakótelepek 1990 után sokat veszítettek korábbi vonzerejükbıl, a gyors ütemő 
lakásprivatizáció, valamint új lakásformák (pl. lakóparkok, sorházak) megjelenése szelektív 
elvándorlást váltott ki a lakótelepen élık körében, ami a magasabb jövedelmő csoportok 
menekülésszerő kiáramlását eredményezte. Különösen így van ez a nagymérető, építészetileg 
igénytelen panel lakótelepek esetében. A jövıben a lakótelepek további leértékelıdése, az 
övezet státuszának csökkenése várható (EGEDY T. 2000). Nagy kérdés, miként közelít a helyi 
várospolitika a nagy lakótelepek problémájához, miként képes megoldani e lakónegyedek 
rehabilitációját és megállítani további lakáspiaci leértékelıdésüket. A következı évtized 
nagyvárosi „idızített bombáit” éppen ezek a monoton, nagy tömegő, alacsony színvonalú 
lakást tömörítı városrészek jelentik majd, melyek felújítása éppúgy koncentrált beavatkozást 
tesz szükségessé, mint a slumosodó belsı városrészek rehabilitációja. 
 
 

2.5. Városperemi öv 
 
 Ugyancsak szembeötlı a fejlıdés a városperemeken, ahol a lakóhelyi szuburbanizáció 
mellett az elmúlt években már az üzleti élet (kereskedelem, ipar, rekreáció stb.) kitelepülése is 
egyre markánsabb jelleget öltött (BAJMÓCY P. 2002, 2006; TIMÁR J. 2006; TIMÁR J. – VÁRADI 

M. 2000). A 90-es évek elején országszerte meginduló lakóhelyi szuburbanizáció 
számottevıen felerısítette hazai városaink szegregációs viszonyait. Az esetleg már korábban 
is meglevı, de látványosan nem jelentkezı különbségek nyílttá váltak, határozottan 
elkülönültek a jobb és rosszabb lakóterületek. A szuburbanizáció következményeként az 
elıvárosokban is megjelentek a lakóparkok, finoman kifejezve a társadalmi különbségeket. 
Ugyanakkor megállapítható az is, hogy a hazai szuburbanizáció nem mindenben követi a 
klasszikus nyugati mintát, mivel itt a jólét mellett a szegénység is a szuburbán övezetbe való 
kiköltözésre ösztönöz (DÖVÉNYI Z. – KOVÁCS Z. 1999). A hagyományos lakóterületek mellett 
ma már az üdülıterületek, zártkerti övezetek is egyre inkább szuburbán övezetté váltak. A 
városokat övezı korábban mezıgazdasági öv területhasznosítása jelentısen átalakult, a 
természeti környezet gyors ütemben zsugorodik. 
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3. Összegzés 
 
 A fentiekben leírt módon 1990 után városaink belsı tereiben új, korábban nem tapasztalt 
társadalmi és gazdasági térfolyamatok bontakoztak ki. A fenti rövid áttekintés és értékelés 
alapján látható, hogy a nemzetközi és hazai tıke által preferált két dinamikus övezet – a 
városközpont és a városperem – között konfliktushordozó városrészek egész sora húzódik 
városainkban. Közülük kiemelkednek az elavult belsı lakónegyedek, az elhagyott, ill. 
alulhasznosított iparterületek, valamint az 1970-es 80-as években paneltechnológiával épült 
nagymérető lakótelepek. E városrészek problémáinak kezelése mellé csatlakozik a társadalmi 
kirekesztés új formáinak megjelenése, a társadalom fokozódó jövedelmi és területi 
polarizációja, vagy a tercierizálódásnak a városképre kifejtett negatív hatásai (a posztmodern 
eluralkodása), amelyekkel a helyi várospolitikáknak a jövıben feltétlenül szembesülniük kell.  
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Dr. Csapó Tamás1 

 
Vidéki nagyvárosaink településmorfológiája 

 
 
 A hazai földrajztudomány nagyvárosoknak nevezi a 100 ezer fınél nagyobb városokat, 
amelyekbıl 2007. január elsején 8 db van Magyarországon. Vizsgálatunk mindegyikre 
(Debrecen, Gyır, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, és Székesfehérvár) 
kiterjedt, de Budapestre, Magyarország egyetlen metropoliszára nem, a fıváros külön kutatás 
tárgyát képezi. A felmérés a városok beépítésére és funkcionális szerkezetére irányult, és csak 
a települések belterületére vonatkozott. A kutatás célja az volt, hogy feltárja milyen a 
nagyvárosok arculata, mennyiben tér el a hazai kis- és középvárosokétól. Bemutassa a 
rendszerváltozás óta eltelt változásokat, és nagyvárosaink funkcionális szerkezetét 
napjainkban. Végül célul tőzte ki, hogy megvizsgálja, vannak-e és ha igen, milyen 
különbségek a hazai nagyvárosok beépítése, és funkcionális szerkezete között. 
 A hazai nagyvárosok Nyíregyháza és részben Kecskemét kivételével funkcionális 
értelemben több száz éve városok. Központi funkcióik sorában az agrártermelés mindig a 
háttérbe szorult, helyette fontos volt igazgatási, egyházi (ma már mindegyikük püspöki 
székhely), kereskedelmi és kulturális szerepkörük. Nyíregyháza kivételével mind megkapta a 
szabad királyi város, majd a 19. század végétıl a törvényhatósági város státuszát, napjainkban 
mind a nyolc megyei jogú város. Mindegyik megyeszékhely volt, és ma is az, Kecskemét és 
Nyíregyháza kivételével regionális központok, úgynevezett pólusközpontok. A nyolc 
nagyváros központi szerepkörük alapján a városok hierarchiájában elıkelı helyen álltak, a 
mai Magyarország területén (BELUSZKY P. 1999). 
 Ezek a városok, lakosságszámukat tekintve, már évszázadokkal korábban a kor 
nagyvárosai közé tartoztak, megint csak Nyíregyháza a kivétel, melyet a vasút megjelenését 
követı iparosodás és a megyeszékhely rang megszerzése emelt a nagyvárosok sorába. 
Fejlıdésük a 19. századi iparosodást követıen felgyorsult, ez folytatódott a 2. világháború 
utáni szocialista rendszerben és töretlennek látszik a rendszerváltozás óta eltelt idıszakban is. 
 
 

1. A városok beépítése 
 
 A települések arculatát, morfológiáját döntıen az határozza meg, hogy a települések 
milyen házakkal, épületekkel vannak beépítve, milyen a beépítettség mértéke (MENDÖL T. 
1936). Hazánkban a városok morfológiáját, annak formáját alapvetıen két aspektusból lehet 
megközelíteni. Az egyik a beépítés horizontális zártsága, a másik a vertikális tagozódása 
(BECSEI J. 1983). Minél zártabb és vertikálisan tagoltabb a beépítés egy településen, az annál 
városiasabbnak minısül. Hazánk városaiban az alábbi beépítési típusok fordulnak elı:  

• többszintes zárt, 
• földszintes zárt, 
• földszintes hézagos, 
• többszintes tömbös, 
• sorházas, 
• családi házas, 
• villaszerő, 
• fésős (CSAPÓ T. 2004). 

                                                 
1 Dr. Csapó Tamás Berzsenyi Dániel Fıiskola, Társadalomföldrajz Tanszék, Szombathely E-mail: csapotom@freemail.hu 
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 Arculatukat tekintve a hazai nagyvárosok a legvárosiasabbak, leginkább hasonlatosak a 
tılünk nyugatra fekvı városokhoz. Beépítésükre az egyre növekvı horizontális zártság és a 
vertikális tagozódás a jellemzı, mely utóbbi a magyar városok közül a szocialista városok 
után a legmagasabb fokú. A nagyvárosokban a 2001. évi népszámlálás szerint az emeletes 
lakóépületek aránya 11,9%, de a dunántúli, jelentıs történelmi városmaggal rendelkezı 
Gyırben, Pécsen és Székesfehérváron meghaladja a 13%-ot. Ezzel szemben az alföldi 
nagyvárosokban – Szeged kivételével – az emeletes lakóházak aránya 8% alatt marad. 
Miskolcon 12,0%, ezt a magas arányt a szocialista iparosodás által indukált óriási 
népességnövekedés miatti lakótelepi építkezés magyarázza. Az emeletes lakóépületek aránya 
Szegeden a legmagasabb (14,2%), mivel az 1879-es nagy árvíz után emeletes épületekkel 
építették újjá a várost. 
 Városainkban azonban nem csupán a népszámlálás által közölt emeletes lakóházakat kell 
beszámítani, hanem az ott nem közölt emeletes, de nem lakófunkciójú épületeket is, amelyek 
általában valamilyen központi szerepkört betöltı középületek. Kutatásunk alapján a 
nagyvárosokban van a legtöbb emeletes középület, a sokoldalú és erıs városi szerepkörök 
miatt, így azok közel a duplájára növelik a népszámlálás által közölt emeletes házak arányát 
(CSAPÓ T. 2007). Vagyis az emeletes épületek tényleges aránya Szegeden mintegy 28%, 
Gyırben és Pécsen 26-26%, Miskolcon és Székesfehérváron 24-24%, Debrecenben, 
Kecskeméten és Nyíregyházán 15%. Az emeletes épületek általában a városok beépített 
területének a harmadát, de Szeged esetében megközelítıen a felét teszik ki (1. ábra). 
 

Jelmagyarázat

emeletes

 
 

1. ábra. Emeletes épületek elhelyezkedése Szegeden (forrás: saját szerkesztés) 
 
 A magyar városokban elıforduló nyolc beépítési forma/típus közül a falusias, fésős 
beépítés már nem, vagy csak elvétve fordul elı, de a többi igen. A beépítés folyamatosan 
változik, a nagyvárosokban gyorsabban, mint a kisebbekben. A változást a foghíjak 
beépítésével, a külsı lakóöv kiterjedésével és új középületek megjelenésével jellemezhetjük, 
melyek közül az elsı és a harmadik növeli a vertikális tagozódást és a horizontális zártságot. 
A hazai nagyvárosok beépítésének a jellemzıi: 
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� A többszintes zárt beépítés általában jelentıs területre, többnyire a történelmi 
városmagokra terjed ki. Ez a terület a dunántúli nagyvárosokban és Szegeden nagyobb, 
az elıbbiekben jórészt egy-két emeletes barokk, mőemlék, vagy olyan jellegő épületeket 
jelent. Miskolcon, de még inkább az alföldi nagyvárosokban a többszintes zárt beépítés 
kisebb területet foglal magában, kevés a mőemlék épület, és többnyire magasabb, 2-4 
emeletes a beépítés. 

� Jellemzıen a városmag körül alakult ki a földszintes, zárt beépítéső kisvárosias 
városrész, amely azonban a legtöbb városban fokozatosan visszaszorul, helyére 
korábban tömbös, vagy napjainkban zárt többszintes beépítés került. A legnagyobb 
területen Debrecenben és Kecskeméten található, ahol valósággal övként veszi körbe a 
városmagot. Gyırben, Nyíregyházán és Székesfehérváron területe kicsi és nem övszerő, 
Miskolcon pedig csak néhány apró foltként jelenik meg. 

� A hézagos földszintes beépítés nagyon visszaszorult, ma már csak kis területre jellemzı, 
zömmel a belsı lakóövben. Több városban, egy-egy városrészben található (Miskolcon 
Diósgyırben, Szegeden Móravárosban), máshol szétszórtan pici foltokban, míg 
Gyırben ez teljesen hiányzik.  

� A többszintes tömbös beépítés minden nagyvárosban igen nagy arányban jelenik meg, 
köszönhetıen a 2. világháborút követı óriási beköltözéseknek. Legnagyobb az aránya 
Miskolcon és Pécsen, az elıbbiben eléri a város beépített területének a felét (2. ábra). 
Sorra épültek a nagy lakótelepek, többnyire a belsı lakóöv peremén (Pécs, 
Nyíregyháza), Debrecenben az egykori kertségek helyén. Nyíregyházán és 
Székesfehérváron a tömbös lakótelepek teljesen körbeveszik szinte övként a 
városmagot. A legtöbb városban azonban a külsı lakóövben, többnyire egy-egy önálló 
városrészként (Gyır – Nádorváros, Szeged – Északi város, Tarján, Pécs – Kertváros, 
Uránváros, Kecskemét – Széchenyi városrész) jelenik meg a tömbös beépítés. 

� A sorházak az utóbbi 20-30 évben jelentek meg, a nagyvárosokban jellemzıbbek, mint 
a kisebbekben. Elhelyezkedésük szórt, foltszerő, többnyire a belsı lakóöv peremén, 
vagy a külsı lakóövben vannak. Arányában a legtöbb sorház Kecskeméten, Pécsen és 
Székesfehérváron található. 

� A városi gazdagabb polgárság századfordulós (19/20. század) jellegzetes épületei a 
villák, melyeket a város legszebb, parkos részeire építettek (Miskolc – Avas, 
Miskolctapolca, Nyíregyháza – Sóstó, Szeged – Újszeged, Gyır – Révfalu). Általában 
csak néhány utcára terjed ki a villaszerő beépítés, kivéve Debrecent, ahol az egyetemi 
negyedhez közel egy önálló városrészre (Sesta kert) is kiterjed. 

� A nagyvárosokban (is) a családi házak teszik ki a beépített terület legnagyobb arányát, 
nagyjából a felét, azonban Nyíregyházán és Székesfehérváron ennél valamivel többet, 
Miskolcon kevesebbet. A családi házas beépítés mindenekelıtt a külsı lakóövben 
jellemzı, mondhatni domináns, de fıleg egyes alföldi városban (Kecskemét, 
Nyíregyháza) a belsı lakóövben is jelentıs az aránya. 

� A fésős, falusias beépítés a nagyvárosok többségében már nem jelenik meg, ahol mégis, 
ott általában városszéli cigánytelepeken, putrikként jelenik meg (Kecskemét – Szent 
László város, Miskolc – Szondi György telep). 

� Végezetül mindegyik nagyvárosban megjelentek a lakóparkok, általában a városok 
külsı lakóövében. Nagyobb kiterjedést csak Gyırben, Kecskeméten és Szegeden értek 
el.  
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földszintes zárt
tömbös

villaszerő
fésős

többszintes zárt

Jelmagyarázat

földszintes hézagos

sorház
családi házas

 
 

2. ábra. Miskolc beépítése (forrás: saját szerkesztés) 
 
 

Jelmagyarázat

nem lakófunkciójú terület

 
 

3. ábra. A lakó- és a nem lakóterületek aránya és elhelyezkedése Debrecenben (forrás: saját 
szerkesztés) 
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2. A városok funkcionális szerkezete 
 
 A települések belsı funkcionális tagolódása alapvetıen a városok központi szerepkörétıl, a 
központi funkciók számától és erısségétıl, valamint a városi térségek különbözı funkciók 
szerinti terület felhasználásától függ. Ez utóbbinak a megállapítására meg kell vizsgálni, hogy 
a különbözı szerepkörő intézmények, gazdasági egységek, a kommunális- és mőszaki 
infrastruktúra egységei és épületei, valamint a városi terek más hasznosítású részei hol, és 
milyen sőrőn fordulnak elı a zárt településen belül. Ezen kívül megszabja a városok 
szerkezetét a népesség területi elhelyezkedése és sőrősége, így végül is alapvetıen lakó- és 
munkahely szerepkörő városrészeket lehet megkülönböztetni. Az elmúlt évek kutatásainak 
eredményeképpen a magyar vidéki városokban az alábbi funkcionális övezetek 
különböztethetık meg: 
 
� centrum 

• központi üzleti negyed, 
• periférikus bevásárlóközpontok – szubcentrumok, 

� belsı lakóöv 
� ipari területek 

• régi létesítéső ipari területek, 
• klasszikus ipari parkok, 
• új típusú ipari parkok 

� külsı lakóöv 
� városi zöld –és üdülıterületek 
� egyéb funkciójú városi területek (CSAPÓ T. 2005). 

 
Általánosságban elmondható, hogy a vidéki nagyvárosokban (a kis- és középvárosokkal 
ellentétben) a nem lakófunkciójú városi részek aránya már eléri a lakóterületek arányát, sıt 
akár kissé meg is haladhatja azt (3. ábra). Mindegyik funkcionális öv/terület jelen van, és 
kifejlett a nagyobb városainkban, de az egyes övezetek kiterjedését, a városon belüli arányát 
tekintve kisebb-nagyobb különbségek vannak. A hazai nagyvárosok funkcionális 
szerkezetének a jellemzıi: 

� Az egykori városmagok a rendszerváltozást követı piacgazdaság kiépülésével 
fokozatosan kiterjednek és átalakulnak a nyugat-európai nagyvárosokra jellemzı 
központi üzleti negyeddé (a továbbiakban: CBD). Gyakori, hogy a régi városmagba 
épült bevásárlóközpontok és/vagy plázák növelik meg a CBD területét (Debrecen, 
Miskolc, Nyíregyháza, Székesfehérvár), máshol az már túlnıtt a történelmi 
városmagon, sıt formálódik a nagy intézmény sőrőségő tisztán munkahelyi funkciójú 
citymag (Pécs, Szeged). Debrecenben és Miskolcon nagy területen önálló egyetemi 
városrész van, a többi településen ez általában a CBD-ben (Szeged), vagy a belsı 
lakóövben (Gyır, Pécs), esetleg a külsı lakóövben (Nyíregyháza) található (4. ábra). 

� Jelentısen megváltoztatta a nagyvárosok szerkezetét a többnyire városszéli, periférikus 
bevásárlóközpontok és szórakoztató központok kiépülése (NAGY E. 1998). A 
szórakoztatóközpontok (plázák) néhol a városmagban, többségük azonban a kivezetı 
fıutak, autópályák (Gyır, Kecskemét, Székesfehérvár) mentén található. Gyakori, hogy 
egy, vagy több hipermarket mellé, köré települtek a különbözı szolgáltató egységek, 
szakáruházak, nagy- és kiskereskedelmi vállalkozások. A nagyvárosok mindegyikében 
már 8-9 hipermarket, pláza és 2-3 bevásárlóközpont is megjelent, elvonva a vásárlókat a 
központi üzleti negyedbıl. 
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perifériális bevásárló központ

Jelmagyarázat

központi üzleti negyed

belsı lakóöv

zöldterület

külsı lakóöv

egyetemi negyed

ipari terület

egyéb funkció

 
 

4. ábra. Debrecen funkcionális szerkezete (forrás: saját szerkesztés) 
 

� Általában valódi övként veszi körbe a belsı lakóöv a nagyvárosok központi üzleti 
negyedét. Ezek a városrészek többnyire a települések régi részeit, magterületét alkotják. 
Funkciójuk zömmel lakófunkció, de bennük sok, elsısorban egészségügyi, oktatási, 
kulturális és kereskedelmi intézmény található. Beépítésük változatos, Szegeden 
többszintes zárt is elıfordul, de leginkább zárt, vagy hézagos földszintes, és lakótelepi 
tömbös a jellemzı. 

� Az ipari terület mindegyik városnál jelentıs nagyságú, gyakori, hogy több részre 
szakad. A régi ipari terület többnyire a vasútvonalakhoz kötıdik, az újabbak a fıutak 
mentén alakultak ki. Néhol elıfordul, hogy a régi ipari terület még beékelıdik a belsı 
lakóövbe (Miskolc, Székesfehérvár). Sok az új ipari terület, amely elsı, vagy második 
generációhoz tartozó ipari parkok formájában van jelen. A harmadik és a negyedik 
generációhoz tartozó ipari (üzleti – tudományos) parkok még ezekben a városokban sem 
alakultak ki, de kialakulásuk néhány városban (Gyır, Debrecen, Szeged), a 
közeljövıben várható. Néhány erıs és sokrétő gazdasággal rendelkezı város esetében 
az ipari terület nagysága hatalmas (Gyır, Székesfehérvár), vetekedik a lakóterületek 
nagyságával, máshol kisebb (Debrecen, Nyíregyháza, Szeged). 

� A külsı lakóöv csaknem mindegyik városnál jelentıs nagyságú, többségében nagyobb, 
mint a belsı. Általánosságban a vasútvonalakon (ipari területeken) túli városrészeket, 
vagy a sok esetben még messzebb esı csatolt településeket (egykor önálló falvakat) 
foglalja magába. A széttagoltabb és/vagy a fejlıdése során sok más települést is 
beolvasztott városoknál a külsı lakóöv aránya a várostesthez képest igen nagy, (Gyır, 
Miskolc, Nyíregyháza, Székesfehérvár), míg a kompaktabb városoknál kisebb 
(Kecskemét, Debrecen). A külsı lakóöv általában családi házas, gyakori a sorház, de 
sok esetben, ha például nagyobb lakótelep is alkotja azt, tömbös beépítéső is lehet 
(Debrecen, Pécs). Több város külsı lakóövében, az utóbbi években egyre jellemzıbb a 
lakóparkok megjelenése (Gyır, Szeged). 
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� A városi zöld- és üdülıterületek nagysága nagyon különbözı. Általában sokféle, 
különbözı szerepkörő létesítményt és területet foglal magába, közülük néhánynak 
jelentıs idegenforgalmi vonzereje is van (Debrecen – Fınix csarnok, Miskolc – 
Lillafüred, Szeged – Nemzetközi kajak kenu pálya). Minden városban van kisebb-
nagyobb zöld- és üdülıterület, de kiterjedése csak Pécsen (Mecsek), Miskolcon (Bükk), 
és Debrecenben (Nagyerdı) jelentıs. Gyırben és Székesfehérváron a városi zöldterület 
nagysága kimondottan csekély. 

� Végül néhány városban vannak egyéb szerepkörő területek. Debrecenben, Kecskeméten 
és Szegeden ez repülıteret, Székesfehérváron katonai laktanyát jelent. 

 
 

3. Összegzés 
 
 Hazai nagyvárosaink arculata és szerkezete az utóbbi néhány évtizedben jelentısen 
átalakult. Beépítésük a hazai városok közül a legvárosiasabb, vertikálisan tagoltak, és 
horizontálisan zártak. A többszintes zárt és a tömbös beépítés egyre nagyobb elterjedésével 
nagy, és növekszik az emeletes épületek aránya. A zárt- és hézagosan zárt földszintes, 
valamint a fésős beépítés fokozatosan visszaszorul, ugyanakkor megjelennek a lakóparkok, és 
terjedıben van a sorházas beépítés. A városok szerkezete a piacgazdaság kiépülésével, egyre 
inkább közelít a nyugat-európai városokéhoz. A települések magja átalakult központi üzleti 
negyeddé, ott az igazgatási, kereskedelmi, szolgáltatási és kulturális funkciók és intézmények 
sőrősödnek, a lakófunkció fokozatos kiszorulását elıidézve. Megjelentek a városszéli 
bevásárló- és szórakoztató központok a kivezetı fıutak mentén. A régi ipari területek 
folyamatosan alakulnak át, egyre jobban elıtérbe kerülnek az új típusú (termelı és 
szolgáltató) ipari parkok. A hazai nagyvárosok arculata és szerkezete között messze nincsenek 
olyan lényeges különbségek, mint a kis- és/vagy középvárosok tekintetében. 
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Dr. Havasi Virág1 
 
Az életminıség objektív és szubjektív oldalának összefüggése Pilisszentlászlón 

 
 

 Az alább bemutatandó kutatás egy tágabb kutatás része. Ez a tágabb kutatás arra keresi a 
választ, hogy, milyen összefüggések találhatók az értékrend és életminıség, valamint az 
életminıség objektív és szubjektív oldala között. Ráadásul mindezt oly módon, hogy a területi 
mintázatokat, különbségeket is igyekszik feltárni. 
 A kutatásnak elméleti és gyakorlati hátterét képezik egyrészt a világ érték kutatások 
(World Values Surveys–WVS), melyek a 80-as évek óta zajlanak számos országban, köztük 
Magyarországon is, s melynek a következıkben foglalhatók össze tanulságai (INGLEHART, R. 
1997): 
 Inglehart elmélete szerint az iparosodással és egy sor vele összefüggı változással, mint a 
gazdasági növekedés, tömegmobilizáció, városiasodás, foglalkozási szakosodás, nemi 
szerepek kiegyenlítıdése (a modernizáció elemei) párhuzamosan a társadalom által korábban 
preferált materialista értékeket (gazdasági és fizikai biztonság) felváltják a posztmaterialista 
értékek (önkifejezés és életminıség). Mindez azért történik, mert a modernizációnak ára van, 
a tömegtermelés, elidegenedés, bürokrácia, személytelenség. Ez az ár a preindusztriális 
társadalmakban megéri, hisz nı az átlagos élettartam, megszőnik az éhezés, stb., de a fejlett 
társadalmakban már nem, ott megindul egy életmód és értékrend váltás. Így hat vissza a 
gazdaság megváltozása a kulturális szférára.  
 Inglehart azt találja, hogy a posztmaterialista értékrend térhódítása épp azokról a 
vidékekrıl indul, ahonnan a kapitalizmus is indult. 
 Európában például Magyarország a legmaterialistábbak között van, és a leginkább 
posztmaterialisták Finnország, Hollandia és Svájc.  
 További tapasztalatok, hogy az értékek stabilak az egyes generációk élete folyamán, 
értékrend változás csak generációk között fordul elı. A kialakuló értékeket a felnıtt kor elıtt 
tapasztalt körülmények befolyásolják. 
 A WVS elemzése azonban úgy zajlott, hogy nem foglalkoztak az országon belüli területi 
különbségekkel, feltételezvén, hogy az adott országon belül homogénabb az értékrend, mint 
az országok közötti viszonylatban. 
 A másik forrása kutatásaimnak az életminıség-kutatások és eredményeik. Ezeknek 
számomra legérdekesebb tanulságai: 
 Az életminıségnek megfogalmazható egy objektív és egy szubjektív oldala. Az objektív az 
ember életfeltételeinek együttesébıl áll elı, míg a szubjektív oldalt az objektív feltételekhez 
főzıdı érzések, az objektív feltételek személyes értékelése eredményezi. 
 A két elem, azaz a szubjektív és objektív életminıség egymáshoz való viszonya vitatott. 
Egyesek szerint a szubjektív mutatók csupán helyettes, proxy mutatók, más vélekedés szerint 
önmagukban is képesek képet adni az emberek elégedettségérıl. Harmadik vélemény, hogy 
együttesen határozzák meg a jóllétet: „… az egyének és csoportok életminıségét …az egyes 
életfeltételek és a szubjektív közérzet komponenseinek összessége …határozza meg. 
Életfeltételek alatt a megfigyelhetı, érzékelhetı életkörülményeket értjük…szubjektív 
közérzet alatt az érintett saját értékelését…elsısorban az elégedettség tartozik ide, de olyan 
általános kognitív és emócionális tartalmak is, mint a remény és szorongás, boldogság és 
magányosság, elvárások és igények.” (FEKETE, ZS. 2006) 
 Az objektív és szubjektív életminıség között eleddig nem találtak pozitív kapcsolatot2. 

                                                 
1 Dr. Havasi Virág Miskolci Egyetem, BTK Szociológia Tanszék, Miskolc E-mail: virinyo@chello.hu 
2 Erikson, Allardt, Campbell 
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 Az általános boldogságérzet, szubjektív jóllét és az egyes demográfiai tényezık között 
milyen kapcsolatokat találtak az empirikus kutatások? Emeljünk ki csak egy-két érdekességet! 
(DIENER, E. 1984) 
 A jövedelem és szubjektív jóllét között az alacsonyabb jövedelmő országokban és egyes 
országokon belül az alacsonyabb jövedelmő rétegekben tapasztalható pozitív korreláció, ami 
azonban a magasabb jövedelmi tartományban eltőnik. 
 Az életkor és szubjektív jóllét viszonyában ellentmondásos eredmények születtek, 
csakúgy, mint a nem és iskolai végzettség kapcsán.  
 A munka világa kapcsán megállapították, hogy a munkanélküliség ténye, sıt a magas 
regionális munkanélküliségi ráta is boldogtalanít. Ha pedig van munkája az embernek, az 
azzal való elégedettség befolyásolja az általános elégedettségi szintet. Persze itt is vitatott a 
hatásmechanizmus iránya.  
 A család és házasság a legtöbb munkában a legfontosabb prediktora a szubjektív jóllétnek. 
Érdekes módon, az, hogy gyerek van-e, általában semlegesnek bizonyult (DIENER, E. 1984). 
 Az egészség és szubjektív életminıség összefüggése kapcsán érdekes kutatási tapasztalat, 
hogy a szubjektíve megélt egészség és a jóllét között van, az objektív, azaz orvosok által mért 
egészségügyi állapot és jóllét között nincs kapcsolat (FEKETE, ZS. 2006). 
 A tágabb kutatásban kialakítottam egy kérdıívet, mely mind az értékrendet, mind az 
életminıség objektív és szubjektív oldalát mérni tudja. Három településen terveztem 
lekérdezni e kérdıívet: két faluban, melyek területileg egymástól távol esnek, hiszen egyik a 
Bükkben, másik a Pilisben található, de egyéb paraméterekben egész hasonlónak tekinthetık. 
Harmadikként egy város lesz a kutatási egység. 
 
 

A kutatás eredményei 
 
 Az eredményeket a kutatás operacionalizálásának menetében mutatom be.  
 Az elsı dimenziónk a gazdasági erıforrás. A település lakóit hagyományosan a mezı-és 
erdıgazdaság tartotta el, a 60-as évek iparfejlesztése után sokan ingázóvá váltak a környék ipari 
üzemeiben. 
 A mezıgazdaság mára visszaszorult, saját részre zöldséget, krumplit termesztenek, eladásra 
málnát, de már egy gazda sem fıállású. S ugyanígy, mint tudjuk, iparunk szerkezete is 
megváltozott. 
 Legnagyobb munkáltató jelenleg az iskola a településen, ezen kívül az önkormányzat és 
intézményei (hivatal, sportpálya, óvoda), valamint a vendéglı. A lakosok egy része továbbra 
is Szentendrére és Budapestre járnak dolgozni, s van alkalmi és fekete munkalehetıség is. Aki 
akar, talál munkát, gyermeküket egyedül nevelı anyák és sérült emberek nehezebben. 
 A gazdasági erıforrást, gazdagságot a kutatásban egyrészt a szobaszámmal mértem, 
másrészt azzal, hogy utaznak-e, s ha igen, külföldre is vagy csak belföldre a kérdezettek.3. 
Nagyjából fedi egymást a nem utazók és kevés szobaszámúak rétege, s ugyanígy a 
sokszobások és külföldre utazóké is.  
 Az alacsonyabb jövedelmi tartományban (kb. a kérdezettek harmada) összefügg az 
elégedettség a jövedelemmel, hiszen ık elégedetlennek bizonyultak, a magasabb jövedelmi 
tartományokban viszont nincs összefüggés az objektív és szubjektív tényezık között. A nem 
utazók elégedetlenek a jövedelmükkel, a csak belföldre utazók (40%) és a külföldre is utazók 
(31%) között nagyjából ugyanannyi az elégedetlen, mint az elégedett. 

                                                 
3 Kérdeztem még azt is, hogy mennyi jövedelmet tart elegendınek a mai magyar társadalomban a válaszadó, de 
a kapott válaszok néhány esetben nyilvánvalóan ellentétben álltak a kérdezett anyagi helyzetével, így nem 
használom az elemzésben e kérdést.  
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 A környezet minısége kiemelkedı a településen. Ered ez abból, hogy természetvédelmi 
területen fekszik, télen zsáktelepüléssé is válik, ha nagy a hó. Ami megzavarja a levegı 
tisztaságát, az a tarlóégetés gyakorlata (az önkormányzat szeretné kaszálással kiváltatni ezt), 
valamint a fatüzelésbıl eredı légszennyezés. A víz kapcsán a településen gondot az Apátkúti 
patak vizének állapota okoz, melyben jelentıs szerves és szervetlen szennyezıdések lépnek 
fel tisztítatlan szennyvízbevezetések és a szippantott szennyvizek illegális elhelyezése miatt, a 
faluban nincs még csatornázás. 
 A biztonságra vonatkozó objektív adat, hogy az elmúlt egy évben a településen egy 
bőncselekmény történt, egy kerti lopás és egy közlekedési baleset. A kérdıíves felmérésben a 
kérdezettek 77 %-a fejezte ki elégedettségét a közbiztonsággal kapcsolatban. Ezekrıl az 
adatokról az állapítható meg, hogy viszonylag jó a közbiztonság a településen és annak 
érzékelése is. 
 Az egészségügyi állapotot mérı tényezıknél 30% körüli volt azok aránya, akik nem 
tudnának saját bevallásuk szerint 100 métert futni, azoké is, akik állandóan gyógyszert 
szednek és akik gyakran (havonta vagy hetente) járnak orvoshoz. Ugyanakkor nem teljesen 
fedik egymást ezek a rétegek, van olyan idıs nı, aki állandó gyógyszert szed ugyan, de tudna 
futni, s van olyan fiatal férfi, aki azt állítja, nem tudna futni, pedig sose beteg. Sejtésem 
szerint a pilisszentlászlói emberek egészségesebbek az átlagtól, de ezt csak a további kutatás 
fogja ténylegesen feltárni.  
 Hogyan függ össze az egészségi állapot objektív és szubjektív oldala? A betegesebbek 
(állandó gyógyszerszedık) jellemzıen idıs emberek (80%-uk 50 év feletti), és ık inkább 
elégedetlenebbek egészségi állapotukkal, ami tehát esetükben indokolt is. Az egészségesek 
(akik ötnél kevesebbszer voltak betegek az elmúlt évben) pedig elégedettek egészségügyi 
állapotukkal, tehát az összefüggés itt is fennáll. 
 Az iskolai végzettség terén is azt tapasztalhatjuk, hogy minél magasabb az iskolai 
végzettség, annál nagyobb az elégedettek aránya, tehát az objektív és szubjektív oldal 
összefüggést mutat. A 8 általánossal rendelkezık 56%-a elégedett végzettségével (sıt, 23%-
uk nagyon elégedett), a szakmunkásoknak már 87%-a elégedett, ami önmagában is szép 
elégedettség. Az érettségivel rendelkezıknek „csak” 83%-a elégedett végzettségével, ez kicsit 
kisebb érték, mint a szakmunkásoké, viszont körükben magasabb a nagyon elégedettek 
aránya. A felsıfokú végzettségőek valamennyien elégedettek.  
 A munka fontos vagy elég fontos az emberek 77%-nak (51%-nak nagyon). Ezzel a család 
és a barátok fontossága mögé került Pilisszentlászlón. Az országos adatokban a család után a 
második helyet foglalta el a fontossági sorrendben. 
 A munkával kapcsolatosan az objektív és szubjektív oldal vizsgálatát úgy végezzük, hogy 
elégedettségi kategóriánkét megvizsgáljuk, hogyan alakulnak az objektív mutatók. 
 A munkájukkal nagyon elégedetlenek zöme volt már munkanélküli és jelenleg sincs 
munkája. Nekik a harmaduk még fiatal, nem nyugdíjas, s ık bármiféle munkát szívesen 
elvégeznének. 75%-uknak nagyon fontos a munka, azaz az elégedetlenségük épp abból 
táplálkozik, hogy bár fontos lenne, de nincs munkájuk. 
 Az elégedetlen kategóriába csak 3 válaszadó esett, nem érdemes százalékokat számolgatni, 
viszont megjegyzésre érdemes, hogy kettı közülük multinacionális társaságnál dolgozik, ami 
a többi kategóriánál nem is fordul elı. 
 A munkájukkal elégedettek között magasabb azok aránya, kiknek legalább fontos a munka 
(87,5%), de kisebb a munkát nagyon fontosak tartók aránya (37,5%). Valamennyien 
hasznosnak érzik munkájukat, viszont harmaduk csak részben érzi sikeresnek magát a 
munkájában és negyedük csak részben szereti munkáját. 75%-uknak volt munkanélküli 
tapasztalata. A kérdezettek fele említett valamit arra, hogy mi mást dolgozna szívesebben. 
Munkahelyeik kkv-k, saját vállalkozások vagy önkormányzati intézmények, vegyesen 
dolgoznak helyben, Szenten és Budapesten. 
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 A munkájukkal nagyon elégedettek számára 80% munka fontos, belıle 60-nak nagyon, s 
nekik már csak negyedük volt munkanélküli. Szintén mindenki hasznosnak érzi munkáját és 
közöttük már mindenki szereti is azt, s csak egy-egy válaszadó volt, aki részben érezte magát 
sikeresnek, vagy úgy érezte, részben használja ki képességeit. Csupán negyedük említett más 
munkát. Inkább helyben és Szentendrén dolgoznak, szintén kkv-knél, önkormányzatnál. 
 Az objektív és szubjektív oldal között itt is találtunk tehát összefüggést. 
 A család a legtöbb ember életének legfontosabb aspektusa, így van ez Magyarország 
esetében is. Fontossága 1981 és 2000 között még növekedett is, nagyon vagy elég fontos volt, 
az országos kutatásban az emberek 97%-ának 1981-ben és 98,4%-ának 2000-ben.  
 Ez nem meglepı. A rendszerváltás csökkentette az általános bizalom szintjét az országban, 
s felértékelte a családok szerepét. Ráadásul épp egy olyan idıszakban, mikor a családok 
kiterjedése csökkenni kezdett a kevesebb házasságkötés, több válás, kevés gyerek vállalása 
miatt. A pilisszentlászlói adatok hasonlóak az országos adatokhoz e téren. 
 A szubjektív és objektív oldal összefüggését hasonlóan fogjuk vizsgálni, mint a munka 
esetében. 
 Családi életével elégedetlen ember viszonylag kevés van, három fı. Nekik is nagyon 
fontos a család az értékek szintjén (kettınek a háromból). Testvéreikkel, szüleikkel napi 
kapcsolatban vannak, viszont gyermekük nincs (szintén annak a kettınek), talán innen az 
elégedetlenség. 
 A családi élettel se nem elégedetlen, se nem elégedett egy fı akadt, akinek se gyereke, se 
más rokona nincs, de ettıl a család nagyon fontos (lenne) neki is. 
 Az elégedettek száma is alacsony, hárman vannak, ık sokgyerekesek, testvéreikkel, 
szüleikkel gyakran (naponta vagy hetente többször) beszélnek. 
 A kérdezettek jókora többsége (77%) – s ez jó hír – nagyon elégedett a családi életével. 
20%-uknak nincs gyereke, a többiek naponta beszélnek gyermekeikkel, de ugyanígy 
szüleikkel is, ha élnek még. A testvérek tekintetében már vegyesebb a kép. 
 Nagyon szép és aktív a családi élet, itt nehéz összefüggésekrıl beszélni az objektív és 
szubjektív oldal között, mert legtöbben elégedettek, gyerekszám tekintetében vegyesek, de 
akiknek vannak rokonai, intenzív kapcsolatban vannak velük. 
 A barátság a pilisszentlászlói emberek 85%-ának nagyon vagy elég fontos, s mint azt 
korábban említettük, ez az országos átlagnál jobb. Talán igaz, hogy a falvakban az emberek 
közelebb vannak egymáshoz, erısebbek az intim kötelékek, s mivel nincs annyi szórakozási 
lehetıség, „marad” a család és a barátok.  
 Azok 75%-ának, akiknek nagyon vagy elég fontos a barátság, 3 vagy több barátja van, 
zömükben nagyon elégedettek baráti kapcsolataikkal (az elég fontososok még jobban is). 60% 
legalább hetente találkozik is barátjával. 
 Kevesen voltak, akiknek ne lenne fontos a barátság, vagy esetleg nem válaszoltak a 
kérdésre. Nekik jellemzıen nincsenek barátaik és elégedetlenek is életükkel e téren. 
Elmondhatjuk tehát, hogy a barátság terén is összefügg az életminıség objektív és szubjektív 
oldala. 
 A helyi közösségi élet: Nem elhanyagolható a civil aktivitás szerepe a falu életében, 
szervezetek az Együtt Szentlászlóért Közhasznú Egyesület (ESZKE), melynek 20 tagja van, 
valamint a Gyermekeinkért Egyesület Pilisszentlászló. 
 A kérdezettek közösségi élettel való elégedettsége teljesen megoszlik, de úgysem lenne 
beszédes adat az egyöntetőbb vélemény, mert kiderült a lekérdezés során, hogy ki-ki mást ért 
alatta. Van, aki annyit, hogy beszélgetnek egymással az emberek, s van, aki azt, hogy 
közösségi rendezvények, ünnepek szervezıdnek, és vannak, akik a közösségi összefogással 
megvalósított projektekre gondolnak. 
 A környezettel való harmónia: Pilisszentlászló nemzeti park területén fekszik, csodálatos 
környezetben. A város vezetése részérıl törekvés van az ökofaluvá alakulásra. Ezt a falu 
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lakosai is támogatják, persze van, aki nem bízik benne, hogy megvalósul. 98,7%-uknak nagyon 
fontos a környezetvédelem kérdése. 
 A szemetet a kérdezettek 81%-a szelektíven győjti és a többiek is részben szelektíven. 
Leginkább fával főtenek (90%), a kérdezettek többsége nem is akar másra váltani. 26% 
szeretne inkább gázzal főteni, de tudják, hogy nem reális és 12% valami mással, modernebbel 
szeretné megoldani a főtést. Eddig az adatok a környezettel való jó viszonyt támasztják alá. A 
környezettudatosság, környezetvédelemmel kapcsolatos jártasság mérésére szerepelt a 
kérdıívben, hogy a csatornázáson kívül ismernek-e más szennyvíztisztító módszert. E kérdés 
aktualitását adta, hogy napirenden van a faluban, hogy hogyan oldják meg a víztisztítást, 
ugyanis nincs csatornázva a település. A válaszadók egyharmada tudott csak megnevezni más 
eljárást a csatornázáson kívül, de közülük is néhányan a szippantásra gondoltak. A lakosság 
tehát nem kellıképpen tájékozott, még ha az önkormányzat tesz is a tájékoztatás érdekében, 
nem a leghatékonyabb kommunikációs módot választja. A beruházásoknál, vásárlásoknál sem 
túlzottan zöld-érzésőek a pilisszentlászlóiak. Több mint a válaszadók fele nem veszi 
figyelembe, hogy hogyan érinti az adott termék vagy szolgáltatás, amit igénybe kívánnak 
venni, a környezetet. Ennek persze részben pénzügyi korlátai is vannak. 
 Integráció a társadalomba: A politika a magyar és a pilisszentlászlói emberek életében 
nem túl fontos dolog, 1981-ben nagyon vagy eléggé fontos volt a kérdezettek 26%-ának, 
2000-ben 19%-ának, Pilisszentlászlón 28%-nak. Inglehart szerint a gazdasági teljesítmény 
növekedésével és ezzel párhuzamosan a posztmaterialista értékrend felé való elmozdulással a 
társadalmak politikai aktivitása nı. Ezalatt nem a választásokon való részvételt kell érteni, 
hisz  az csak annyit jelez, hogy mennyire tudják a pártok aktivizálni szavazóikat. Ehelyett a 
politika iránti érdeklıdés, a politikáról való diskurzus, tiltakozó akciókban való részvétel 
(bojkott, sztrájk, petíció) a jó indikátorok. A politika iránti érdektelenséget támasztja alá, hogy 
nem volt egy párttag sem a kérdezettek között, viszont valamelyest ellentmond neki, hogy a 
választási aktivitás elég jó. A kérdezettek  70%-a mindegyik választáson (önkormányzati is) 
részt vett. Országosan 57%, önkormányzatin 46%-os volt a résztvételi arány-legalábbis a 
2006-os választáson4.  
 Elidegenedettség: Az állam a bizalom lerombolásában aktív szerepet töltött be a 
kommunista rendszerekben. A rendszerváltással azonban még súlyosbodott a helyzet. A 
világérték-kutatások tanulsága szerint 1981-ben a magyar emberek 29,9%-a tartotta azt, hogy 
általában mindenkiben meg lehet bízni. Ez a világviszonylatban is alacsony érték tovább 
csökkent 2000-re amikor már csupán a kérdezettek 22,3%-a tartotta ezt. Pilisszentlászlón a 
kérdezettek 20%-a mondta, hogy mindenkiben meg lehet általában bízni, tehát a szám még 
gyengébb. Kérdeztem külön a barátokkal, családtagokkal kapcsolatos bizalom szintjét is, itt 
az értékek azét magasabbak, barátokban már 54%, családtagokban 64% bízik meg teljes 
mértéken (azaz választotta az 5-fokú skálán a legnagyobb bizalom szintjét). 
 Az elidegenedettség érzését nagyban befolyásolhatják a vallással kapcsolatos attitődök. 
Kérdıívemben csak egy ezt mérni alkalmas kérdés volt, éspedig, hogy mennyire fontos a 
kérdezett életében a vallás. Az elmúlt rendszer nem egyszerően elválasztotta az államot az 
egyháztól, de megpróbálta a vallás szerepét háttérbe szorítani. Komolyan vették Marx szavait, 
hogy „a vallás a nép ópiuma”. A részt, amit az emberi lélekben a vallás töltött be korábban, 
most a politikai ideológia próbálta kitölteni. Részben sikeres volt e törekvés. Országosan 
1981-ben a kérdezettek 42 %-nak volt elég fontos vagy nagyon fontos a vallás, míg 2000-ben 
az 50%-uknak. A pilisszentlászlóiaknak -talán mert falu- fontosabb a vallás az országos 
átlagnál, hiszen 59%-uknak nagyon vagy elég fontos. Az, hogy valakinek mennyire fontos a 
vallás, befolyásolta egész életérıl alkotott felfogását. Sokkal nagyobb azok aránya, akik 
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boldognak érzik magukat (71%) a vallást fontosnak érzık között. A többi kérdésben nem volt 
igazán befolyásoló szerepe a vallás fontosságának. 
 A munka és a családi élet mellett a szabadidınkben tudunk igazán azok lenni, amik 
vagyunk, kiteljesíteni magunkat. Az elidegenedettség érzésének ezért ez fontos összetevıje. 
Nem vagyunk azonban bıvében a szabadidınek. A kérdezettek 42%-a kevesebb, mint napi 
két óra szabadidırıl számolt be, ez nagyon kevésnek tőnik, hiszen e napi átlagban benne van 
a hétvége is. 5% túl soknak érzi, 54% túl kevésnek a rendelkezésre álló idı mennyiségét. 
Legtöbben a kertészkedést említették, mint szabadidıs tevékenységet, a válaszadók 
egyharmada, ugyanennyien a sportolást. Viszonylag gyakoribb válasz volt az olvasás és a 
szabadidı családdal való eltöltése is. Amire nincs módjuk, de szeretnék a pilisszentlászlóiak, 
az leginkább az utazás és a mozi. Az ok pedig a pénz és idı hiánya.  Szabadidejükkel 
egyébként inkább elégedettek az emberek, negyedük nagyon elégedetlen, a válaszadók fele 
elégedett vagy nagyon elégedett azzal. Ellentmondónak tőnik ez az eredmény, figyelembe 
véve az elıbbieket, különösen, hogy kevesellik a rendelkezésre álló idıt. Az ellentmondást az 
sem csökkenti, hogy esetleg nem olyan fontos az emberek életében a szabadidı, hiszen 64%-
uk állította, hogy fontos, ezeknek a fele számára nagyon fontos. Persze ez kisebb, mint a 
munka vagy barátság fontossága, de jelentıs. Megvizsgáltuk, hogy az utazók és nem utazók 
elégedettségében van-e eltérés, hiszen épp az utazást említették hiánynak, s azt találtuk, hogy 
valamennyivel kevesebben elégedetlenek az utazók, de a különbség minimális.  
 Összefoglalva, a legtöbb kérdésben található összefüggés az életminıség objektív és 
szubjektív oldala között, kivéve a jövedelem esetét, ahol a magasabb jövedelmi tartományban 
eltőnik a pozitív korreláció. Ismét hangsúlyozva, hogy e kutatás egy tágabb kutatás egyetlen 
eleme csupán, az jósolható, hogy igenis találhatók területi különbségek mind az értékrendben, 
mind az érzékelt életminıségben az országon belül. Ezt egyelıre csak úgy tudtuk 
alátámasztani, hogy az országos átlagokat hasonlítottuk a településen tapasztaltakhoz, de a 
további kutatások fényt fognak deríteni e kérdésre is. 
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Dr. Molnár Judit1 
 

Szubjektív életminıség vizsgálat a Bodrogközben 
 
 

1. A vizsgált térség, a kutatás célja és módszere 
 

 Magyarország jelenlegi határai szerint az ország ÉK-i csücskében található a 
Bodrogköznek egy kisebb része, amelyet szoktak Alsó-Bodrogköznek is nevezni. A 22 falut, 
Kispatakot és néhány, közigazgatásilag Sárospatakhoz tartozó tanyát magába foglaló 
tájegység az ország egyik legkevésbé iparosodott, viszonylag szegény térségét jelenti.  
 Ezen a területen folytattunk empirikus vizsgálatokat abból a célból, hogy felmérjük milyen 
társadalmi és gazdasági viszonyok között élnek az itt lakók (jelen dolgozat egy nagyobb 
kutatás része), illetve tekintettel a térség viszonylag jelentıs számú roma nemzetiségére (1. 
ábra), arra kerestük a választ, hogy van-e valamilyen különbség a roma ill. a magyar lakosság 
életminısége között.  
 

 
 

1. ábra. A vizsgált térség és annak roma lakosainak aránya a 2001-es népszámlálás szerint 
 
Ez a tanulmány a szubjektív életminıségét mutatja be a megkérdezetteknek az alábbi változók 
szerint: 
� Szubjektív életminıség: 

• szeret-e itt lakni 
• boldogságérzet vizsgálat 
• elégedettség vizsgálat (életben elért dolgokkal, lehetıségeivel, az önkormányzattal, 

infrastruktúrával, szolgáltatás-ellátással, munkalehetıségekkel) 
• etnikai preferencia vizsgálat és más csoporttal szemben érzett feszültség-vizsgálat 

 
 A kutatás módszere kérdıíves felvételezés. Az adatokat SPSS szoftver segítségével 
dolgoztuk fel. A mintánk elemszáma a teljes lakosság ~5%-nak felel meg (1250 
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megkérdezett)2, ahol az elemzési egység az egyes családok valamelyik tagja volt, úgy, hogy 
egy családból mindig csak egy embert kérdeztünk meg. Nem valószínőségi mintát vettünk. A 
minta a települések népességszámára vonatkoztatva elemszámmal arányos. 
 
 

2. Szubjektív életminıség vizsgálat eredményei 
 
 Ennek a tématerületnek a kutatási hátterérıl Fekete Zs. ad jó összefoglalást (FEKETE ZS. 
2006), amiben bemutatja az életminıség kutatás irányait és fejlıdését is. Ezek a vizsgálatok a 
hatvanas években erısödtek fel a világban, az eleinte fókuszban álló, ún. objektív életminıség 
kutatások mellett, egyre inkább szerepet kapott a szubjektív életminıség kérdése is, amelyet 
leginkább a boldogságérzettel és az elégedettséggel mérnek a kutatók. A dolgozat a belsı, az 
embernek önmagából fakadó és arra visszautaló attitődjeit belsı elégedettségként 
(boldogságérzet, mennyire elégedett az életben elértekkel, mennyire szeret a térségben lakni), 
a külsı tényezıkhöz való szubjektív viszonyulásokat pedig külsı elégedettségként tőnteti fel 
(mennyire elégedett a lehetıségeivel, az önkormányzat tevékenységével, az élelmiszer 
beszerzési lehetıségekkel, az infrastruktúrával, – mint telefon, közmő –, az utak állapotával, a 
közlekedési viszonyokkal, az óvodai, gyógyszertári, orvosi ellátással, az általános iskolába 
való eljutással, magával az intézménnyel és végül az elérhetı munkalehetıségekkel). Egy 
olyan skálán ábrázolva a térségben élık elégedettségét, amelyen a legkisebb érték a -10, a 
legnagyobb érték pedig 10, azt láthatjuk, hogy a belsı és a külsı elégedettségi indexek 
mindkét típusú attitődnél és mindkét vizsgált csoportnál nagyon alacsony értékkel pozitív, a 
belsı elégedettség minimálisan kedvezıbb és a nem roma és a roma válaszadók 
dimenziójában az elıbbiek érzete picivel optimistább, mint roma társaiké (2. ábra).  
 

 
 

2. ábra. A belsı és a külsı elégedettség indexei a megkérdezettek körében 
 

 Ha egy ún. elégedettségi méterre helyezzük a nem romák és a romák attitőd indexeit az 
egyes vizsgált kérdésekben (3. ábra), akkor a következıt tudjuk mondani: a -10-tıl 10-ig 
terjedı skálán az elégedettség mértéke sem a nem romáknál, sem a romáknál egyetlen változó 
esetében sem haladja meg a 4-et, míg a negatív tartományban az indexek túlérnek az -5-ös 
(nem romák) ill. a -7-es értékeken (romák), amely kedvezıtlen megítélés mindkét csoportnál 
az elérhetı munkalehetıség értékelése kapcsán jelentkezik. Megfigyelhetı továbbá az is, 
hogy mind a romák, mind a nem romák több tényezıvel inkább elégedettek, valamint az, 
hogy a 15 említett dolog kapcsán 4-5 esetben tapasztalhattunk nemtetszést. A nem romák 

                                                 
2 A terepi felvételezést a Miskolci Egyetem geográfus szakos hallgatóival 2007 tavaszán készítettük 
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esetében (többségében magyarok, 99%) a legpozitívabb attitőd a térséghez való érzelmi 
ragaszkodást fejezi ki, míg a romáknál az óvodai ellátottsággal való megelégedettség éri el a 
legmagasabb értéket, a lakóhelyük szeretete csak a hatodik helyezést adja. Mindkét csoportnál 
a boldogságérzet harmadik helyen áll, de a magyarok esetében picivel magasabb értékkel. Az 
életben elértekkel való elégedettség mind a romáknál, mind a nem romáknál pozitív 
attitődként jelentkezik, de a cigány emberek kevésbé érzik megfelelınek ezt, mint a magyar 
megkérdezettek (3. ábra). Az itt élık nincsenek kibékülve a lehetıségeikkel, a település 
útjainak állapotával, és annak közlekedési helyzetével, és az említetteken felül a cigány 
népesség általában elégedetlen az önkormányzatuk tevékenységével is. 
 

 
 

3. ábra. Szubjektív életminıséget mutató attitődök: boldogságérzet és elégedettség méter a nem roma 
(felsı méter) és a roma megkérdezettek körében 

 
 Térben kifejezve a belsı és a külsı elégedettséget (4. és 5. ábra), látható, hogy az elıbbi 
elég homogén arculatot mutat (4. ábra), és csak néhány település lóg ki a sorból, legkisebb 
értékekkel két zsákutcás falu: Felsı-Berecki és Zemplénagárd, pozitív irányban Ricse, Alsó-
Berecki és Kisrozvágy. További vizsgálatok lennének szükségesek ahhoz, hogy választ 
kapjunk arra a kérdésnek, hogy milyen okok állnak ezeknek beállítódásoknak a hátterében. A 
külsı elégedettség tekintetében azonban viszonylag tarka képet kapunk (5. ábra), ahol az 
attitőd térbeli különbségei jól megfigyelhetıek: A „zemplénagárdi sarok”, kiegészülve 
szomszédos településeivel, egyértelmően jelzi, a periféria hátrányait, negatív hatását az ott 
élık életére. Hasonló okok miatt Zalkod és Viss is kedvezıtlen helynek mutatkozik. 
Sárospatak esetében csak Kispatakra és a Sárospatakhoz tartozó tanyákra kell gondolni, 
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hiszen felvételezésünk a földrajzi Bodrogközben történt. Valószínő Sárospatak más részeihez 
viszonyítva hátrányos helyzetben érzik magukat az ott élık, illetve az egyes tanyacsoportok 
esetenként földrajzi perifériát is jelentenek, ami megmutatkozott a külsı elégedettségi 
indexeken. Tiszacsermelyen és Karoson sajátos tényezık játszhattak szerepet a negatív 
attitődök kialakulásában.  
 

 
 

4. ábra. A belsı elégedettség területi különbségei a megkérdezettek válaszai alapján 
 
 

 
 

5. ábra. A külsı elégedettség területi különbségei a megkérdezettek válaszai alapján 
 
 Legmagasabb a külsı elégedettség Sárospatak szuburbán településén (5. ábra), 
Vajdácskán, illetve Alsó-Bereckiben, amely település mind Sárospatakhoz, mind 
Sátoraljaújhelyhez közel fekszik, ezáltal több elérhetı lehetıséggel bír. Cigánd és Ricse a 
tiszai híd megépülésével nyert kedvezı földrajzi helyzetet, amely több változóval szembeni 
pozitív értékelés kapcsán mutatkozott meg a nevezett településeken. 
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 A kutatás során megpróbáltunk arra a kérdésre is választ keresni, hogy a két legnagyobb 
számban a térségben élı népcsoport között húzódik-e valamilyen feszültség (6. ábra). A 
Bodrogköznek ebben a részében az emberek többségében nem éreznek feszültséget egymás 
iránt, bár azok aránya sem elhanyagolható, akik kellemetlen érzéseik vannak a másik 
népcsoport iránt, különösen a nem romák szemszögébıl ez jelentısebb, hiszen a 
megkérdezettek közel 30%-a nyilatkozta azt, hogy létezik feszültség köztük és a falujukban 
élı romák között, míg a cigány lakosságnak csak 12%-a jelezte, hogy ez az ellentét létezik 
köztük és a magyarok között. A 6. ábrán egy olyan térség attitődjét is bemutatjuk, ahol a 
romák nagyobb arányban élnek, és ahol egy-egy település esetében komoly ellenszenv volt 
tapasztalható. Itt, az Észak-cserehát vizsgált falvaiban (MOLNÁR J. 2006)3

 már azok aránya is 
kisebbségben volt, akik nem éreztek semmilyen feszültséget, továbbá ott a magyar lakosság 
részérıl közel fele nyilatkozta azt, hogy a falubeli roma lakossággal szemben feszültséget 
éreznek. 

 
 

6. ábra. Feszültségérzet a megkérdezettek körében a vizsgált térségben és egy másik kutatási területen, 
Észak-Csereháton 

 
 Mivel más térségekben nem végeztük el ugyanezeket a vizsgálatokat, így nem lehet 
komolyabb következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy a roma kisebbség magasabb 
aránya befolyásolja-e az irántuk érzett attitődöt vagy sem. Valószínő, hogy sokkal inkább a 
szegénység mértéke az, amely befolyásolhatja az etnikai csoportok egymással szemben 
tanúsított beállítódását. Ahogyan Ladányi J. és Szelényi I. (LADÁNYI J. – SZELÉNYI I. 2004) 
írják: „Azoknál a társadalmi csoportoknál, melyeknek a társadalmi struktúrában elfoglalt 
helyzetét alapvetıen gazdasági tényezık határozzák meg (legáltalánosabban ezt nevezzük 
’osztálynak’), az etnicitás mint kirekesztési mechanizmus nem játszik fontos szerepet. Ez alól 
azonban kivételt képez az underclass, mert ebben az esetben az osztályt a társadalom 
                                                 
3 A kutatás a K 62373 sz. OTKA pályázat segítségével folyik. 
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egészétıl elválasztó határvonal etnikai jelentést kap. Az underclass legfıbb sajátossága, hogy 
az így meghatározott népességcsoport gazdaságilag hátrányosabb helyzetben van bármely 
más csoportnál, miközben kasztszerően is ki van zárva a társadalom testébıl…Az 
underclassba szorult nem cigány szegényeket is gyakran ’lecigányozzák’, s a többségi 
társadalom cigányként kezeli ıket, mivel véleményük szerint ’cigányként élnek’.” (LADÁNYI 

J. – SZELÉNYI I. 2004). Azaz maga a mélyszegénység az, ami oly szorosan kötıdik a mai roma 
népességhez, hogy e társadalom perifériájára szorult csoportot azonosítják vele. Vizsgálataink 
azt bizonyítják, hogy valószínő ez a kitaszítás nem azonos mértékő, ha összefüggést 
tulajdonítunk a kirekesztést jelzı érzület (jelen esetben a feszültségérzet) és maga a 
kirekesztési folyamat között. 

Az etnikai csoportokkal szembeni beállítódásokat4 vizsgálva láthatjuk (7. és 8. ábra), 

 

 
 

7. ábra. Etnikai preferencia méter a nem roma (felsı méter) és a roma megkérdezettek körében a 
vizsgált térségben 

 

 

 
 

8. ábra. Etnikai preferencia méter a nem roma (felsı méter) és a roma megkérdezettek körében az 
észak-csereháti kutatási területen 

 
hogy a roma és a nem roma lakosság körében másképpen alakulnak ezek, mégpedig 
sajátságos módon. Az attitőd méteren a nem roma válaszadók beállítódásainak skálája 
                                                 
4 Éger Gy. módszerét használva, ötfokú skálán mértük az egyes népcsoportok irányába tanúsított attitődöket 
(ÉGER GY 1996). 
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szélesebb, jobban széthúzott, míg a roma válaszadóké jobban tömörödik a semleges érték 
körül (3-as érték). Mindkét csoportnál két kiemelt etnikum szerepel: a cigányok és a 
magyarok, ám a romák esetében pozitív irányban van kiugrás a többi értékelt népcsoporttól, 
míg a magyar válaszadóknál a cigányokkal szemben negatív, saját magukkal szemben pozitív 
irányú az eltolódás. Az Észak-csereháton élı roma lakosság önértékelése alapján adott érték 
kicsivel alacsonyabb volt, mint a magyaroknak adott pontszám, a vizsgált bodrogközi 
területen is közel azonos az attitőd a romák részérıl a két nevezett etnikum irányába, de itt a 
cigány lakosság önértékelése nincs válságban. Elgondolkodtató, hogy abban a térségben ahol 
a romák saját magukat kevésbé értékelték, mint a magyarokat, ott nagyobb volt a velük 
szemben érzett feszültség, míg magának a cigányságnak az etnikai preferencia értékeiben (a 
magyar megkérdezettek által adott pontszámok alapján számított) nem volt különbség a két 
térség között. Valószínősíthetı, hogy sajátos okok játszanak szerepet abban, hogy az Észak-
csereháton élı roma lakosok nem elégedettek magukkal és ezt az attitődöt kiváltó ok hathat az 
ott élı magyar közösségek cigánysággal szemben tanúsított feszültségérzetére is, ugyanakkor 
ez a kitapintható konfliktus nem befolyásolta magának a cigányságnak az etnikai preferencia 
értékét, ami kifejezheti, hogy a magyar lakosság romákkal szembeni attitődjét nem ezek a 
konfliktusok befolyásolják. Megfigyelhetı továbbá a két vizsgált terület összehasonlításában, 
hogy a bodrogközi térség nem roma válaszadói a cigány népcsoport kivételével minden más 
etnikummal szemben pozitívan vélekedtek, a Csereháton élı magyar megkérdezettek néhány 
más népcsoport esetében is a semlegesnél alacsonyabb értékeket adtak, illetve a pozitív irányú 
beállítódás a nem magyar etnikumok irányába szintén kevésbé közelítette meg a 4-es értéket 
az 5 fokú skálán ebben a térségben, mint a Bodrogközben (7. és 8. ábra).  
 
 

3. Összegzés 
 

 Véleményünk szerint a társadalomföldrajzi kutatásban az objektív életminıség-
vizsgálatokon túl a szubjektív életminıség-vizsgálatoknak is hangsúlyos szerepe lehet. Ezek a 
kutatások rámutathatnak a térbeli sajátosságokra, különbségekre, az adott lokalitások, helyi 
társadalmak megosztottságát vagy éppen egységét is kifejezhetik, illetve ezen csoportok 
beállítódásának megismerésével közelebb kerülhetünk az egyes közösségek, térségek 
problémáinak megoldásához. 
 A térbeli hátrányok, a periférikus helyzet jól érzékelhetı az ott élık elégedettségi 
attitődjében. 
 Vizsgálataink továbbá rámutattak, hogy a cigány és magyar lakosság között kitapintható 
egyfajta feszültség, amelynek mértéke területenként változik, de ami nem befolyásolja a nem 
romáknak a romákkal szemben tanúsított etnikai preferencia értékét, attitődjét.  
 A kutatást több irányba szeretnénk folytatni: térben kiterjeszteni (fejlett és fejletlen, gazdag 
és szegény térségek) más változókkal való kapcsolatok keresése (iskolai végzettség, gazdasági 
aktivitás, népmozgalom: vándorlási, születési ráta, stb.). 
 
 

Irodalom 
 
FEKETE Zs. 2006: Életminıség. Koncepciók, definíciók, kutatási irányok – In: Utasi Á. (szerk): A szubjektív 

életminıség forrásai. Biztonság és kapcsolatok, MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 
pp. 277-309 

ÉGER GY. 1996c: Kettıs tükörben. Etnikai preferenciák néhány közép-európai határtérségben. Pro Minoritate, 
V. évf. 3. szám, pp. 95-106 

MOLNÁR J. 2006: Romák és magyarok attitődjei 17 észak-csereháti településen. V. Magyar Politikai Földrajzi 
Konferencia, Pécs, 2006. november 9-10. 

LADÁNYI J. – SZELÉNYI I. 2004: A kirekesztettség változó formái. Napvilág Kiadó, Budapest, 190p.



ÉLETMINİSÉG-LAKÓKÖRNYEZET-REKREÁCIÓ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 41 

Mészáros Mónika1 
 

Kié a lakótelep Magyarországon? 
 

,,A társadalmi egyenlıtlenségek forrását nem a foglalkozás vagy az iskolázottság, hanem a 
lakóhely jelenti.” 

                                                                 (ENYEDI GY. 1978) 
 
 

1. Bevezetés 
 
 A lakótelepi gondolat megjelenésében és elterjedésében több társadalmi, gazdasági és 
építészeti folyamat együttes hatása ismerhetı fel (KONRÁD GY. – SZELÉNYI I. 2004). 
 A lakótelepek kialakulását a második világháborút követıen világszerte a nagymérvő 
lakásínség kialakulása, demográfiai ösztönzések, az építkezési technika meggyorsult 
fejlıdése, az új építıanyagok új szerkezeti megoldások jelenléte illetve a slumosodott 
belterületek rehabilitációjának a késleltetése befolyásolta (CSİREGH 1978). 
 Az elmúlt száz év során lakótelepek a világ minden táján épültek politikai-gazdasági 
rendszertıl és fejlettségtıl függetlenül. Jelentıségük, a lakásállományban játszott szerepük, 
azonban közel sem egyforma az egyes kontinensek régióiban és országaiban. Európában 
jelentıs lakótelepi lakásállomány található, hiszen megközelítıleg 56 millió lakótelepi 
lakásban közel 176 millió ember él. 
 A nyugat-európai országok esetében a lakótelepek kimondottan a marginális helyzetben 
lévık lakóhelye. Kelet-Európában – és köztük Magyarországon – a lakótelepek nemcsak a 
szociálisan hátrányos helyzető emberek lakják, hanem szinte minden társadalmi réteg. A 
különbözı lakótelepi generációknál más és más társadalmi rétegek képviseltetik magukat, és 
ezenfelül egy-egy lakótelepen belül társadalmi összemosódás, többnyire heterogén miliı 
figyelhetı meg.  
 Szükséges ezen kijelentés részletesebb feltárása, azért hogy egy egzaktabb képet kapjunk. 
Ezért feltétlenül beszélni kell a lakótelepi generációkról a lakótelepek társadalmi 
összetételének a fluktuációjáról, a lakótelepek rehabilitációjáról. Ezenkívül az általam végzett 
lakótelepi kutatással is alá szeretném támasztani a Magyarországon jelen lévı lakótelepi 
trendet.  
 
 

2. Lakótelepi generációk 
 

 A lakótelepek presztízse a rendszerváltás óta jelentısen csökkent. A presztízsvesztés 
részben objektív okokra vezethetı vissza (lakáspiaci leértékelıdés, lakókörnyezeti 
problémák), ám ebben a folyamatban a média által sugárzott negatív imázs széles körő 
elterjedése is szerepet játszhatott. Napjainkban – többnyire ezen jelenségek 
közremőködésével – a közvélemény a lakótelepet a hetvenes évek betonrengetegével 
azonosítja. Számos kívülálló szemében, a lakótelep dermedt, kihalt és egyhangú városi táj. 
Sokak szerint a lakótelep stimulusszegény életkeretet biztosít. A lakótelepieknek az a szokása, 
hogy este hat óra után már nem mutatkoznak lakásaikon kívül, a munka és a bevásárlás után 
egybıl hazatérnek. 

                                                 
1 Mészáros Mónika Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen E-mail: 
meszaros.monika@vipmail.hu 
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 Véleményem szerint azonban, a lakótelepeket nem szabad egy homogén csoportnak 
tekinteni, – mint ahogy a közvélemény teszi – hiszen a II. világháború után felépült 
lakótelepeket generációkba (’50-’60-’70-’80’-’90-es évek lakótelepei) sorolhatjuk, és 
Magyarországon a generációk között különbségek lelhetık fel. A megkülönböztetés indokolt, 
mert építészeti és társadalmi értelemben is különbözı típust képviselnek, és a lakáspiacon is 
eltérı pozíciót foglalnak. Ennek megfelelıen beszélhetünk diszpreferált illetve preferált 
lakótelepekrıl.   
 Ahhoz, hogy világosan lássuk a lakótelepek rangsorát, szükséges bemutatni a lakótelepi 
generációkat. 
 Az ötvenes években a tervezık arra törekedtek, hogy az építkezés a legkisebb járulékos 
költségekkel járjon, ezért ezek a lakótelepek leggyakrabban a belsı városrészeket övezı, 
közmővel már ellátott vagy könnyen ellátható területeken épültek fel. A legtöbbjük jól 
illeszkedett történetileg kialakult környezetébe. Ezen téglaépületek magassága a 3-4 szintet 
ritkán haladta meg. Az ’50-es évek lakótelepei a többi generációhoz viszonyítva kedvezı 
helyzetben lévı rétegek győjtıhelyévé váltak. Mára már a korstruktúra erısen öregedı képet 
mutat. 
 Az 1960-as évtized, mind az épített lakások mennyiségében, mind az építkezések 
jellegében alapvetı változásokat hozott, a paneles technológia elterjedése került elıtérbe. Az 
évtized lakótelepei elsısorban a belsı városrészek körüli átmeneti zónában épültek fel, 
megindult tehát a lakótelepi építkezések kifelé tolódása. 
 E lakótelepek presztízse lényegesen magasabb a következı évtizedben építettekénél. Az 
1960-as években ugyanis a társadalom magasan kvalifikált, vezetı beosztású és értelmiségi 
rétegei, többgyerekes fiatal családjai a belsı városrészekbıl fıként ezekbe az új lakótelepekre 
költöztek át (SZELÉNYI I. – KONRÁD GY. 1969). 
 Az 1970-es évek lakásépítés szempontjából a lakótelepek történetének legeredményesebb 
idıszaka volt. Ekkor épült meg ugyanis a jelenlegi állomány 42,1%-a. A hetvenes évek 
városnyi mérető monstrum lakótelepei óriási helyigényüknél fogva a városok peremén 
épültek. Ekkor váltak meghatározóvá a 10 emeletes sávházak, amelyek sokak fejében a 
„tipikus lakótelep” képét testesítik meg. 
 Ez az idıszak a felépülı lakótelepek társadalmi összetételében is változásokat hozott. Az 
1971. évi lakásrendelet a lakáskiutalást meghatározott jövedelemszinthez, illetve szociális 
helyzethez – elsısorban a gyermekek számához – kötötte, így szegényebb rétegek is 
lakótelepi lakásokhoz juthattak. Az új lakótelepeken lakók társadalmi státusa ennek 
megfelelıen csökkent.  
 Az 1970-es évek lakótelepei hordozzák magukban a legtöbb veszélyt – a slumosodás 
illetve a negatív társadalmi változások tekintetében, és ezek a lakótelepek mutatnak még ma is 
leginkább „munkáslakótelep” jelleget. (EGEDY T. 2001/a) 
 A ’80-as években egyre inkább szakítani próbáltak az elızı évtized lakótelepeinek 
sematizmusával. A házgyárak – követve az újabb elvárásokat – fokozatosan tértek át többféle 
magasságú, változatosabb épülettípusok gyártására, így ezek a lakótelepek kedveltebbek is 
voltak a korábban építetteknél.  
 A ’80-as évek lakótelepeinek népességében rendkívüli tartalékok rejtıznek. Köszönhetı ez 
elsısorban a jó és rendezett anyagi háttérrel rendelkezı aktív korú rétegnek. A hazai 
szakirodalom elitlakótelepekrıl beszél, de ennek ellenére magas az elköltözni szándékozók 
aránya. Ez azonban – objektíven szemlélve – nem a lakókörnyezet nyújtotta tényleges 
viszonyokra, hanem sokkal inkább a magasabb státusú rétegek környezetükkel szembeni 
erısebb kritikájára és magasabb elvárásaira vezethetı vissza. (EGEDY T. 2001/b) 
 A nyolcvanas évek végével a klasszikus lakótelepi építkezések lezárultak Magyarországon, 
csak néhány kisebb volumenő beruházás befejezése húzódott még át a kilencvenes évek 
elejére. 
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 A kilencvenes években jelentek meg hazánkban, és új színfoltot képviselnek az egyre 
nagyobb számban épülı és népszerő lakóparkok, amelyeket a lakótelepek következı 
generációjának tekinthetünk. Ezek a lakótelepek a város perifériáján épültek többnyire, és 
többnyire infrastruktúra szempontjából kedvezıtlen helyzetben vannak. 

 
 

3. Lakótelepek társadalmi összetétele 
 

 A lakótelepi generációkat áttekintve látható, hogy a lakótelepek különbözı kondíciókkal 
bírnak, és ennek következtében a társadalmi összetétele is differenciált. A lakótelepek között 
– már megépítésük után – jelentıs státusbeli különbségek alakultak ki. Már fizikai jellemzıik 
– város terében elfoglalt helyük, építési technológiájuk, nagyságuk stb. – alapján is különbözı 
státusú csoportokra sorolhatóak. A fizikai adottságok tehát akarva-akaratlanul is magukban 
hordoztak bizonyos státusformáló elemeket.  
 Összességében az a konklúzió vonható le, hogy nem érvényes az összes lakótelepre a 
közvéleményben kialakult negatív sztereotípia, amit az írásom elején kifejtettem.  
 A lakótelepek fejlıdésében a rendszerváltás törést eredményezett, s a lakótelepi élet 
presztízse egyértelmően csökkent. Felgyorsult a lakásmobilitás, a népesség gyors fluktuációja 
tapasztalható, nagyarányú az elköltözési szándék, és a slumosodás veszélye is fenyeget. 
 Kezdetét vette a jobban keresı 35–45 éves korosztály elköltözése ezekbıl a negyedekbıl, s 
helyükre gyakran 20–30 év közötti, kevésbé tehetıs rétegek érkeztek. A lakótelepekre 
beköltözı népességben mindvégig túlreprezentáltak voltak a fiatal családok, de arányuk 
különösen a ’90-es évek második felében növekedett gyorsan. Ez annak köszönhetı, hogy a 
fiatalok számára az olcsó lakótelepi lakások belépési lehetıséget kínáltak a lakáspiacra.  
 A lakótelepi népesség egyik tipikus jellemzıje a demográfiai összetétel 
kiegyensúlyozatlansága, amely nemcsak a magyar lakótelepekre, hanem általában erre a 
lakókörnyezeti típusra jellemzı. Az egyes lakótelepek között természetesen vannak 
különbségek a korösszetételben, általában minél késıbb épült egy lakótelep, annál fiatalabb 
korstruktúra jellemzı rá.  
 A lakótelepek jelenlegi népességének iskolai végzettség szerinti összetétele, – a lakótelepi 
élet folyamatos leértékelıdése ellenére – még mindig magasabb a magyarországi 
összlakosság iskolai végzettségéhez képest. A ’70-es évek lakótelepi generációjának 
népessége rendelkezik a legalacsonyabb, a ’80-as éveké pedig a legmagasabb iskolai 
végzettséggel (EGEDY T. 2001/a). 
 
 

4. Lakótelepek rehabilitációja 
 

 Magyarországon a lakótelepek helyzete a rendszerváltással elindult a lejtın, de egyelıre 
nem mutatnak riasztó képet, szemben Nyugat-Európával. Nemcsak a perifériára szorulók 
mondhatják magukénak a lakótelepeket, illetve még csak csekély mértékben vannak jelen a 
szegregált, slumosodott lakótelepek (pl: Jereván-lakótelep), ahol a szegénynegyedek 
kialakulása elırehaladott állapotban van. 
 Ezen megállapítás következtében nem nyugodhatunk meg, mielıbbi óvintézkedéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy az amortizálódott és az arra hajlamos lakótelepeket megóvjuk a 
nem kívánatos és gyakran irreverzibilis folyamtoktól (szegregáció, slumosodás, gettósodás, 
filtráció, invázió, szukcesszió).  
 A megelızı intézkedések alatt a lakótelepek rehabilitációját értem, elsısorban ténylegesen 
az elıbbiekben felsorolt lakótelepeknek van rá szükségük, de elérkeztünk egy olyan 
fordulóponthoz is, amikor már a többi lakótelepnél sem elhanyagolható ez a rekonstrukció.  
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 A paneles lakótelepek rehabilitációjánál, nincs szükség az emberek kiköltöztetésére, mivel 
a panel vázszerkezet nem szorul javításra – szakértık szerint 80-100 évig is stabilan állhat. A 
fıbb munkálatok a hı-, hang- és vízszigetelések, az épületgépészeti rendszerek szükséges 
felújítására korlátozódnak, emellett a lakókörnyezet esztétikai színvonalát is lehetne javítani, 
mely emelhetné a lakások, és lakótelepek ingatlanpiaci státusát. (KOZMA G. 1994). Fontos, 
hogy mind fizikai, mind esztétikai szempontból megfeleljenek a kor emberének, illetve a 
XXI. század elvárásainak. A rehabilitáció segítségével gátat szabhatunk a túlzott migrációs 
folyamatoknak, illetve, hogy a ,, mi” lakótelepeink is a Nyugati-lakótelepek klónjává, 
adaptációjává váljanak (CSIZMADY A. 2003). 
 Ennek pénzügyi fedezetét azonban a városrészek elöregedı lakossága valószínő nem tudja 
elıteremteni. Erre megoldásként szolgál a tért hódító Európai Uniós Panelprogram. A 
panelprogram segítségével korszerőbbé válnak a lakóházak, és ez a támogatás lehetıvé teszi, 
hogy a hátrányos helyzetőek is részesüljenek benne.  
 
 

5. Az Újkerti lakótelep 
 

 Végül, de nem utolsó sorban a saját kutatásom által szeretném, ha bizonyítást nyernének az 
elızı sorokban leírtak. A kutatásomat Magyarország második legnagyobb városában, 
Debrecenben végeztem, ahol a lakosság 34%-a, mintegy 72000 fı lakótelepi jellegő 
városrészeken él. A kutatásom célja: a lakótelepi élet, a debreceni Újkerti lakótelepen élık 
társadalmi helyzetének, életvitelének a feltárása volt. Az Újkerti lakótelep 1976-1982 között 
épült, 7524 lakással, házgyári technológiával. Említésre méltó, hogy az Újkerti lakótelep az 
országban egyedülálló elismerést hozott Debrecennek, 1983-ban kiérdemelten megkapta az 
építésügyi miniszter nívódíját.  
 
1. táblázat. Iskolai végzettség százalékos megoszlása az Újkerti lakótelepen 2006-ban (MÉSZÁROS M. 
2006) 
 

8 általános vagy annál kevesebb 10 % 
Szakmunkásképzı 35 % 
Szakközépiskola 32% 
Gimnázium 11 % 
Fıiskola 7 % 
Egyetem 5 % 
Összesen 100%   (N=100) 

 
 A saját kutatásom szerint (MÉSZÁROS M. 2006) az iskolai végzettséget vizsgálva 
kijelenthetjük, hogy a megkérdezettek 67%-a szakmunkásképzıt vagy szakközépiskolát 
végzett. A százalékos arányból kitőnik, hogy az embereknek több mint a fele az ,,alsó 
középmezınyben” helyezkedik el. A legalacsonyabb (10%) és a legmagasabb iskolát (7%) 
végzettek aránya igen alacsony. 
 Az iskolai végzettséghez igazodva, a foglalkoztatottsági arányok is hasonlóképpen 
alakulnak, a megkérdezettek 55%-a dolgozik, vagy dolgozott szakmunkásként, 28%-a a 
megkérdezetteknek tulajdonosok, kisvállalkozók, vezetık, vagy értelmiségiek. 
 Míg a rendszerváltás elıtt – a KSH adatai szerint az 1980-as években az Újkerti lakótelep 
aktív keresıinek az 55%-a fizikai munkát végzett, és 45%-a szellemi tevékenységet folytatott 
– közel azonos arányban voltak jelen a fizikai és szellemi foglalkozásúak, addig a 
rendszerváltás után – saját kutatásom eredményei – már a mérleg a fizikai illetve 
szakmunkások oldalára billent. 
 Már a tanulmányom elején említésre került, hogy az 1970-es években épült lakótelepeket 
munkáslakótelepeknek is nevezik. Ezt az én kutatásom is – mind az iskolai, mind a 
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foglalkozási eredményeket nézve – jól prezentálja, hogy az Újkerti lakótelepen élık többsége 
a ,,munkásréteghez”tartozik. 
 A lakóteleprıl a megkérdezettek mintegy 40%-a akar elköltözni, viszont az elköltözés okát 
nem a lakótelepi iránti szeretet határozza meg, – mivel a megkérdezettek 76%-a szeret a 
lakótelepe élni, 21%-a közömbös a lakótelep iránt és mindössze 3%-a nem ki szeret itt élni – 
hanem más tényezık befolyásolják (kertes ház iránti vágy, a magas rezsiköltség, a családi 
körülmények változása). 
 
2. táblázat. Háztartásokban jelen lévı berendezések százalékos megoszlása (MÉSZÁROS M. 2006) 
 

Berendezések Van a 
háztartásban 

Nincs a 
háztartásban 

Összesen 

Hifi berendezés CD 
lejátszóval 

62% 38% 100% /N=100/ 

DVD lejátszó 64% 36% 100% (N=100) 
Házimozi 26% 74% 100% (N=100) 

Számítógép 45% 55% 100% (N=100) 
Mosogatógép 7% 93% 100% (N=100) 
Mobil telefon 91% 9% 100% (N=100) 

Személygépkocsi 54% 46% 100% (N=100) 
Nyaraló/telek 23% 77% 100% (N=100) 

 
 Az egzisztenciális kérdéskörbıl a háztartásokban jelen lévı berendezések jelenlétét 
emelném ki, mivel ezen táblázat viszonylag jól reprezentálja az Újkerti lakótelepen élık 
anyagi helyzetét. Tehát a százalékos arányok is arra engednek következtetni, hogy az itt élık 
az alsó középmezınyben helyezkednek el. 
 A kapcsolathálót vizsgálva azt mondhatjuk, hogy a megkérdezettek jelentıs része a 
lakótelepen belül több családdal is tartja a kapcsolatot, amely azt eredményezi, hogy az 
emberek nagy része nem befelé forduló, ápolja a lakótelepen belül kialakult kapcsolatokat, 
bár ezek a kapcsolatok valószínő, hogy felszínesek. 
 
3.táblázat. A kulturális és egyéb helyek látogatása és annak gyakorisága (MÉSZÁROS M. 2006) 
 

Látogatott helyek Kapott érték átlaga/1-5/ 
Hagyományos  mozi 1,49 

Multiplex mozi 1,45 
Színház 1,71 

Hangverseny 1,17 
Múzeum 1,82 
Könyvtár 1,81 

Sportrendezvény 2,46 
Lakótelepen lévı büfé 3,88 

Lakótelepen kívüli büfé 2,51 
Esti zenés szórakozóhely 1,97 

Étterem 2,11 
 

                   Soha= 1, Ritkábban=2, Negyedévenként legalább egyszer=3, 
                   Havonta legalább egyszer=4, Hetente legalább egyszer= 5 
 
 Az itt élı emberek életmódját kevésbé jellemzi a klasszikus helyek (hagyományos mozi, 
színház, hangverseny, múzeum) látogatása.  
 A színházak, múzeumok, könyvtárak, esti zenés szórakozóhelyek, sportrendezvények, 
éttermek a ritkán látogatott helyek közé tartoznak. A lakótelepen kívüli illetve a lakótelepi 
büfék tartoznak a legkedveltebb helyek közé. 
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 A kutatásom gerincét képezı kérdések jól demonstrálják, hogy kik is lakják az általam 
vizsgált lakótelepet, és milyen életmód jellemzi ıket. Tehát a legdominánsabb réteg ezen a 
lakótelepen az alsó középréteg, akik többnyire szakközépiskolával illetve 
szakmunkásképzıvel rendelkeznek. Jelentıs részük szeret a lakótelepen élni, de ennek 
ellenére több mint 40%-uk elvágyódik más okokra hivatkozva. Anyagi helyzetükkel 
többségük nincs megelégedve, de a háztartások nagy része a közkedvelt elektronikai 
cikkekkel fel van szerelve. A szabadidejük nagy részét barátokkal töltik legfıbbképpen 
büfékben (presszó), a hagyományos kulturális helyek látogatása elenyészı. 
 Az emberek jelentıs része, bár sivárnak látja a lakótelepet, – fıleg, akik nem lakótelepen 
élnek – ennek ellenére a magyarországi kutatások alátámasztják, hogy az emberek jelentıs 
része szeret a lakótelepen élni. A lakóteleppel való elégedettség mégsem elegendı az 
embereknek, ahhoz hogy úgy gondolják, hogy az egész életüket lakótelepen éljék le, mert a 
statisztika szerint minden harmadik ember elvágyódik. Teljes körő szegregáció azért még nem 
figyelhetı meg a legtöbb lakótelepen, és remélhetıleg a napjainkban jelen lévı rehabilitációs 
alternatívának köszönhetıen nem is fog tért hódítani. Ennek következtében a kritikusabb 
felsıbb társadalmi rétegek is ,,otthonosabban” érezhetik majd magukat, így nem következik 
be a nagyfokú elvándorlás. 
 Végszóként elmondhatjuk, hogy Magyarországon lakótelepre szükség és igény van. 
Mondhatunk a lakóteleprıl jót, rosszat, de nem feledhetjük el, hogy sok ember számára 
biztosított, és ma is sok embernek ez oldja meg a lakásproblémáját.  

 
,,A lakótelepi életmód társadalmi helyi folyamatok együttes produktuma, olyan jelenség, 

amely maga ,,tisztaságában”, csak a lakótelepeken tapasztalható, még akkor is, ha a 
lakótelepeken élık életmódjához hasonló jellemzıkkel máshol is találkozhatunk.” 

(SZIRMAI V. 1983) 
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Hegedős Gábor1 
 

A lakóparkokban élık és környezetük szociálgeográfiai kapcsolatai 
 
 

1. A lakóparkok általános jellemzıi 
 

A lakópark (angolul: gated community) posztmodern korunk sajátos globális jelensége, 
amely ma már széles körben ismert mindenütt a világon. Kutatásunkban – esettanulmányok 
bemutatásán keresztül – arra keressük a választ, hogy külföldön és hazánkban mi jellemzi a 
lakóparkok és környezetük szociálgeográfiai kapcsolatrendszerét. A lakóparkok és 
környezetük közti térbeli viszonyt és kapcsolatrendszert a lakó-, a munka- és a közlekedés- és 
kommunikáció funkciók segítségével vizsgájuk meg részletesebben. Fıként a külföldi 
szakirodalom vonatkozó eredményeit foglaljuk össze, majd a magyar lakóparkok esetén 
ismertetjük a rendelkezésre álló – kevés – kutatási tapasztalatot. 

Az egyes társadalmi, etnikai csoportoknak a településen belüli szegregált részekbe való 
elkülönülése hosszú történeti múltra visszatekintı jelenség. Az ókorban és a középkorban a 
fallal körülvett enklávék nemcsak erıdítmények, hanem az uralkodó, illetve a feudális 
arisztokrácia más tagjai biztonságának jelképei is voltak egyúttal (BLAKELY, L. – SYNDER, 
M.G. 1999). Az újkortól, az állampolgári jogegyenlıség megszületésétıl kezdve az etnikai 
alapú lakóhelyi szegregáció fokozatosan elveszítette törvényi, intézményi jogalapját, és a 
jövedelmi alapú szegregáció váltja fel, illetve társul mellé.  

A külvilágtól elzárkózó, privát csoportos lakóforma az újkorban is, napjainkig tovább 
létezik. Európában már a 19. században több helyen (például Párizsban, Berlinben) a mai 
lakóparkokhoz hasonló jellegő létesítményeket építettek (azaz a lakópark nem amerikai 
„találmány”, GLASZE, G. – WEBSTER, C. – FRANTZ, K. eds. 2006). Mindazonáltal a gated 
community-k az 1960-as, 1970-es évekig ritkának számítottak, modern formái ekkor kezdtek 
terjedni elıször az Amerikai Egyesült Államokban, nyugdíjas lakóparkok formájában. 
Késıbb az USA vidéki térségeiben és nyaralóhelyein, majd a középosztály elıvárosaiban is 
feltőntek. Az 1980-as években a golfpályák körül, a szuburbán egycsaládos házak zónájában, 
és a sőrőn beépített városi apartman létesítmények övében is „burjánzásnak” indultak. Az 
1980-as évek vége óta az Egyesült Államok tájképének elmaradhatatlan, tipikus jellemzıi 
(BLAKELY, L. – SYNDER, M.G. 1999). Sıt, immár az egész világon gyorsan nı a számuk, 
globális, Latin-Amerikától Kínáig divatba jövı jelenségekké váltak. Sok helyen speciális, 
helyi tényezık is hozzájárultak sikerükhöz (WU, F. – WEBBER, K. 2004). Európában is 
gyarapodott számuk, de itt – az USA-hoz viszonyítva – eddig relatíve még kevés a lakópark 
Az ırzött gated community-k elıször az 1980-as években jelentek meg Európa mediterrán 
tengerpartjain. Az 1990-es években szuburbán lakóparkok sora alakult ki Madrid, és 
Lisszabon környékén. Nagy-Britanniában is többféle típusuk létesült. Bécs és Berlin 
nagyvárosi régióban, Kelet-Közép-, és Kelet-Európában is ekkor tőntek fel (LENTZ, S. 2005). 

A lakóparkokat diszciplínától függıen sokféle módon lehet definiálni. Egy részletes 
amerikai meghatározás szerint olyan lakócélú létesítmények, melyeket falak, kerítések, vagy 
cserjékkel, bokrokkal borított földsáncok vesznek körbe, és melyeknek biztosított, lezárt a 
bejárata. A házak, utak, járdák, és egyéb létesítmények az említett akadályokkal bekerítettek; 
a bejárati kapukat ırök mőködtetik, vagy kulccsal, illetve elektronikus azonosító kártyával 
nyithatók. A létesítményen belül gyakran ún. szomszédságfigyelı szervezet mőködik, vagy 
hivatásos biztonsági személyzet járırözik gyalog, vagy gépkocsival. Nemcsak a lakóparkban 

                                                 
1 Hegedős Gábor Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged E-mail: 
hegedusgab@gmail.com 
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élık otthonainak, de a területükön található közösségi tereknek és szolgáltatásoknak (utak, 
parkok, berendezések) is korlátozott az elérhetısége a külvilág számára. A lakóparkok 
nagysága néhánytól több tízezer lakóegységig terjedhet. Sok közülük golf- és teniszpályákat, 
fittneszközpontokat, úszómedencéket, tavakat, stb. is magában foglal (Frantz in SETHA, L. 
2004). Számos országban ma már a lakóparkokat többnyire a beruházók által létrehozott 
szervezetek irányítják. Területükön minden ingatlantulajdonosnak jogi tulajdona van a 
lakóparkok létesítményeiben. Választott tanácsok felügyelik a közös tulajdont, és minden 
egyes új tulajdonos egy szerzıdést ír alá, ami sokféle, néha meglehetısen szigorú és gyakran 
megsértett szabályt foglal magába (BLAKELY, L. – SYNDER, M.G. 1999). Az ingatlan fejlesztıi 
az említett szervezetek révén gondoskodnak az építészeti egyformaságról, az építészeti 
„standard” betartásáról. A szervezetek gyakran antidemokratikus jellegőek, például 
némelyikben a szavazatok száma az illetı tulajdonának értékétıl függ (BLAKELY, L. – 

SYNDER, M.G. 1999). Mi a környezetétıl kerítéssel elválasztott és ırzött, legalább 10 
lakóegységet magában foglaló településrészeket tekintjük lakóparknak. 

Hazánkban kevés a valódi, az említett szolgáltatásokat nyújtó funkcionális lakópark. A 
legtöbb magyar „lakópark” semmiben sem hasonlít nyugati társaihoz: nem ırzik ıket (nincs 
ellenırzött bejáratuk), fizikailag nincsenek elválasztva a környezetüktıl, és például 
semmilyen, vagy – a nyugati lakóparkokhoz képest – csak jóval kevesebb szolgáltatást 
nyújtanak lakóiknak. A nem ott élık sincsenek annyira kirekesztve a lakóparkok területérıl, 
mint a nagyvilágban általában máshol (BOROS L. – HEGEDŐS G. – PÁL V. 2005, CSAPÓ T. 
2005).  

A lakóparkok tudományos kutatása csak késve követte megjelenésüket külföldön, 
hazánkban pedig még kezdeti állapotban tart. A lakóparkok kialakulásáról és elterjedésérıl 
ma már hatalmas, sıt egyre növekvı terjedelmő, túlnyomórészt angol nyelvő szakirodalom áll 
rendelkezésre (lásd például BLANDY, S. et al. 2003 áttekintését), a hazai szakirodalom 
azonban még nem annyira kiterjedt. A lakóparkokat építészek, geográfusok, szociológusok, 
közgazdászok, jogászok stb. sokféle szempont alapján, egymástól olykor gyökeresen eltérı 
nézıpontból és céllal vizsgálják. A társadalomföldrajzon belül a lakóparkok vizsgálata 
leginkább a településföldrajz és a szociálgeográfia tárgyköréhez sorolható. 
Társadalomföldrajzi szempontból a lakóparkok térbeli elhelyezkedése, terjedése, a 
létesítmény lakóinak térhasználati konfliktusai, térpályáinak változása jelenthetnek kutatási 
témát. 

A településen belüli zárt, fizikailag elkülönített lakórészek kialakulásában, létezésében 
számos globális, regionális, és lokális szintő gazdasági, társadalmi, kulturális stb. tényezı 
játszik szerepet (ATKINSON, R. – BLANDY, S. eds. 2006). A történeti elızmények továbbélésén 
kívül gazdasági és földhasználati és szociológiai tényezık egyaránt hozzájárulnak a 
lakóparkok kialakulásához. A lakóparkok elterjedéséhez – a lakóparkok iránti kereslet 
gerjesztésének változatos módszereivel – a beruházók, ingatlanfejlesztık is hozzájárulnak 
(HOOK, D – VRODLJAK, M. 2002) 2. A lakóparkok létesítése mind a bennük élık, mind pedig a 
lakópark környezete számára sokféle elınnyel és hátránnyal járhat (BLAKELY, L. – SYNDER, 
M.G. 1999), amelyeket a lakóparkokat kutatók olykor teljesen eltérıen ítélnek meg. A 
lakóparkok hatásai a települések egésze, és a lakóparkokban élık számára teljesen mások is 
lehetek. A települések szempontjából a lakóparkok például olykor jelentıs bevételeket (az 
ingatlanok befektetıknek való eladása, tehetısebb lakosok letelepedése), az érintett 
helyszínek, városrészek ingatlanjainak felértékelıdését jelenthetik, de jelentıs 

                                                 
2 Lásd még például TIMÁR J. a lakásépítı beruházók fogyasztókra irányuló manipulációját elemzı munkáját 
(TIMÁR J. 2001). A szerzı elemzésében kifejti, hogy véleménye alapján az USA-ban, és hasonlóképpen 
Magyarországon is a szuburbán térségekbe, (így azok lakóparkjaiba) is (ki)költözık valójában nem – a 
fogyasztói szuverenitásból eredı – saját döntésüket, preferenciáikat követik, hanem a befektetık által felkínált 
(fogyasztási, azaz lakásvásárlási) alternatívákat fogadják el, és választanak közülük. 
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közterületeknek magántulajdonba kerülését, a települések terének fragmentálódását, a 
kirekesztés és a szegregáció gyakorlatának megvalósulását és növekedését, illetve 
dzsentrifikációt is elıidézhetnek a településeken.  

A lakóparkoknak világszerte, így Magyarországon is többféle típusuk létezik, tipizálásuk 
számos tulajdonságuk (például az általuk nyújtott szolgáltatások) alapján lehetséges 
(BLAKELY, L. – SYNDER, M.G. 1999, GLASZE, G. 2002). A magyar lakóparkokat alapvetıen 
családi házas, illetve társasház jellegő típusra különíthetjük el (KOVÁCS K. 2006). 

 
 

2. A lakóparkok szociálgeográfiai jellegő vizsgálati lehetıségei 
 

A lakóparkoknak kifejezetten szociálgeográfiai jellegő vizsgálatára még kevés alkalommal 
került sor idáig külföldön és hazánkban. Felvetıdhet a kérdés, hogy egyáltalán van-e értelme 
ilyen kis területő településrészeket a szociálgeográfia vizsgálat keretében környezetüktıl 
elkülöníteni és önálló téregységként kutatni, illetve, hogy milyen szociálgeográfiai funkciókat 
érdemes vizsgálni az esetükben. Feltételezzük, hogy a nyugati típusú, kerített és ırzött 
lakóparkok karakteresen eltérnek környezetüktıl, mivel viszonylag homogén, azonos 
társadalmi-gazdasági helyzető csoportok (általában a felsı-középosztály) lakják ıket. Ezen 
kívül a lakóparkok száma, és területe egyre nı Magyarországon is. Az említett két tényezı 
miatt a nagyobb kiterjedéső, „nyugati” típusú lakóparkokat véleményünk alapján 
szociálgeográfiai szempontok alapján is érdemes vizsgálni. Ellentétben a kisebb kiterjedéső, 
el nem kerített társaikkal, amelyek feltevésünk szerint nemigen térnek el tágabb környezetük 
szociális karakterisztikájától, és ennélfogva a településen belüli lakóhelyi szegregáció sem 
mérhetı igazán megfelelı módon velük. A nyugati típus lakóparkjai viszont különálló, 
szociálgeográfiai mikroterekként értelmezhetıek. 

A Partzsch-féle szociálgeográfiai alapfunkciók (Partzsch in BERÉNYI, I. 1992) közül 
leginkább a lakó-, a közlekedés- és kommunikáció, illetve a munkafunkciót vizsgálták 
közvetlenül az eddigi kutatások. Az ellátás-szolgálatatás, az oktatás-képzés, a szabadidı-
eltöltés és a lokális létforma funkciók vizsgálatára csak részben, vagy egyáltalán nem került 
sor. A lakóparkok kutatását megnehezíti, hogy általában sem Magyarországon, sem pedig 
külföldön nem állnak rendelkezésre velük kapcsolatban hivatalos primer adatbázisok, 
statisztikák, elkülönített népszámlálási adatok. Ez azért is sajnálatos, mert egy, kifejezetten a 
lakóhelyi szegregáción alapuló településformáról van szó, amely környezetétıl fizikailag (és 
gyakran jogilag) egyértelmően elkülönül, és empirikusan nem egyszerő adatokat nyerni róla 
(például a lakóparkba való bejutás nehézségei, az ott élık bizalmatlansága). Mivel nemigen 
létezik más adatforrás, ezért mégis nagy szerepe van a gated community-k esetén az 
empíriának, a különbözı, másodlagos adatforrásoknak és az ezekhez kapcsolódó kutatási 
módszereknek (például internetes médiaelemzés, terepbejárás, helyszíni megfigyelés, 
kérdıívezés, interjúk készítése, mőholdas és egyéb térképezés). A megfelelı módon végzett 
internetes médiaelemzés (például lakóparkos hirdetések) a lakópark-kutatás elfogadott 
módszerének számít a nemzetközi szakirodalomban (lásd például GRANT, J. 2006). 

 
 

3. A lakóparkok szociálgeográfiai vizsgálata külföldön 
 

BLANDY, S. és társai szisztematikus áttekintése alapján (BLANDY, S. et al. 2003) a 
legtöbb, lakóparkokkal kapcsolatos kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a 
lakóparkokban élık szegregálva élnek a közvetlen környezetüktıl, amelyet nem ismernek, és 
a lehetıség szerint többnyire elkerülnek. A lakóparkok és szomszédságaik között nem 
léteznek szorosabb kapcsolatok, és a falakon belül lakók többsége számára kifejezetten 
ellenszenves a lakóparkok tágabb környezete. 
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Castell egy londoni esettanulmányában (CASTELL 1997 in BLANDY, S. et al. 2003) a brit 
fıváros Bow Quarter nevő negyedében egy korábbi épületek átalakításával létrehozott 
lakóparkot vizsgált. Sokoldalú, változatos módszertanú kutatást végzett. A kérdıívezés és az 
interjúk alapján a lakóparkban élık számára kifejezetten ellenszenves a környezetük. A falak 
között élı válaszadók több mint fele a bevásárlás, bankba járás és parklátogatás céljain kívül 
soha más céllal nem járt a lakópark környékén. 

Lemanski hasonló tapaszaltokról számol be egy dél-afrikai, túlnyomórészt, de nem 
kizárólag fehér jómódúak által lakott lakópark (Silvertree), és a közeli, sötét bırőeknek 
otthont adó kis alapterülető házakból álló településrész (Westlake) kapcsolatát vizsgálva. 
Tapasztalata szerint a két térbeli egység társadalmilag, és funkcionálisan teljesen el van 
szigetelıdve egymástól (LEMANSKI, C. 2002). A Silvertree-iek több mint fele sohasem járt 
Westlake-ben. Akik már voltak ott, azok például alkalmazottak felfogadása, és nézelıdés 
céljából fordultak meg a településrészben (a nézelıdéshez kötıdıen negatív élményekrıl 
számoltak be, és többet nem kívántak Westlake-be menni). A Westlake-iek Silvertree-i 
látogatásainak elemzésekor célszerő figyelembe venni, hogy ık önszántukból nem léphetnek 
a lakópark területére. E – kissé egyoldalú – térbeli kapcsolat keretében némelyikük 
munkásként jutott az elit lakópark területére. 

Atkinson és Flint széles körő, lakóparkokkal kapcsolatos kutatást végzett Angliában 
(ATKINSON, R. – FLINT, J. 2003). Az összes angliai tervezési helyhatóságot, és más hatósági 
szerveket érintı kérdıívezésbıl, nemzeti kulcsszereplıkkel folytatott interjúkból, és 10 
kiválasztott lakóparkon belüli strukturált megfigyelésekbıl álló vizsgálatuk során a 
lakóparkok Anglián belüli elterjedésérıl, jellemzıirıl kívántak információkat szerezni. 

Tapasztalataik szerint a lakóparkokban élık jelentıs része ún. „globális életstílust” 
folytató, multinacionális vállalatoknál dolgozó, külföldi nemzetiségő állampolgár. A falak 
mögött élıkkel készített interjúk alapján a gated community-k lakosainak életében igen nagy 
szerepet játszik például a (késı estig folytatott) munka, s a gyakori költözés, helyváltozatás. 
Jó néhányan közülük nem vásárolnak a helyi üzletekben, és nem használják a közeli, 
lakóparkon kívüli szabadidıs lehetıségeket, hanem a messzebb lévı, saját, nemzeti 
kultúrájukhoz tartozó speciális boltokba járnak. A lakóparkon kívüli térségükkel való 
kapcsolathiányuk számtalan formában érhetı tetten, de sok esetben még a lakóparkon belül 
sem tartják egymással a kapcsolatot.  

A lakóparkban élık fı közlekedési útjai a – magas „gépkocsi-függıségő” – zárt 
közösségek lakóinak elkülönült, utazási módjait jelentik, amelyek megakadályozzák a nem 
kívánt személyekkel való társas érintkezést. A szerzık lakóparkokban végzett strukturált 
megfigyelései alapján a gépkocsik (a két színtér közti helyváltoztatás eszközeiként) igen 
fontos szerepet játszanak a lakosok életében. A kutatók szerint a gépkocsiállományon belül a 
nagyobb kocsik, luxusjármővek, és furgonok aránya a legnagyobb, de a terepjárók is 
gyakoriak. A gépkocsik legfıbb funkciója a környezettel való nem kívánt társadalmi 
érintkezés (például az idegenekkel való kellemetlen találkozás) elleni védelem. Ezen kívül a 
biztonság is fontos (ami a helyváltoztatás során igen lényegesnek minısül): a lakóparkiak 
(nem kívánt) közösségi életének tartománya tulajdonképpen a kocsi és az iroda-, vagy boltajtó 
(célállomás) közötti távolságra szőkül. A kutatók e jelenség kapcsán „a tér mozgékony, a 
térpályák szegregációját elısegítı privatizációjáról” beszélnek. Ha a helyváltoztatás, utazás 
közben néha mégis gyalog kell menniük a gated community-kben élıknek (például a 
munkahelyük városában), akkor veszélyérzet tölti el ıket. A külföldiek gyakran 
lakóparkjukon belüli „saját” (például amerikai) iskolába járatják gyerekeit. Az egyik 
interjúalany még azt is kiemeli elınyként, hogy a lakópark, ahol él, közel van jónéhány 
multinacionális cég központjához. A lakóparkok és környezetük közti (szociálgeográfiai) 
kapcsolatok hiányát, a különbségeket, és a szembenállást hangsúlyozó kutatásokon kívül 
azonban kis számban bár, de más eredményekre jutó kutatások is léteznek. 
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Ezek közül Salcedo és Torres 2004-es chilei, santiagói vizsgálatát érdemes kiemelni 
(SALCEDO, R. – TORRES, A. 2004). A kutatók a lakóparkokban és  a környezetükben végzett 
mélyinterjúkat készítettek, amelyben a Villa la Esperanza szegénynegyed, és a környezı 
lakóparkok egymáshoz való viszonyulását, és kapcsolatait vizsgálták. Némileg meglepı – és a 
Los Angeles-i iskola képviselıinek ellentmondó – kutatási eredményeik alapján a vizsgált 
lakóparkokban élık és az említett szegénynegyed lakói között még a nagy társadalmi-
gazdasági eltérések ellenére is kölcsönös funkcionális kapcsolatok léteznek (például 
barátságok, ismeretségek, a lakóparkon kívül élık munkát végeznek a lakóparkban). Ennek 
alapján nem meglepı, hogy az említett esetben a falakon belül és kívül élık egymásról 
alkotott képe nem olyan rossz, mint amit más, az eddig említett kutatások hangsúlyoztak. 

 
 

4. A lakóparkok szociálgeográfiai vizsgálata Magyarországon 
 

Eddigi, folyamatban lévı vizsgálataink alapján Magyarországon az ellátó-szolgáltató 
funkció (például üzletek, egészségügyi ellátás, iskolák) általában sem a nyugati, sem a 
„magyar” lakóparktípusok esetén sem jellemzı. Bár az igazi magyar gated community-k 
nyújtanak néhány luxusszolgáltatást (az ırzésen kívül például sportolási lehetıséget), ezek 
korántsem tekinthetıek teljes körőeknek. Ennek részben az is az oka, hogy a hazai lakóparkok 
viszonylag kisebb kiterjedésőek – nálunk nincsenek még olyan város mérető, a falakon belül 
például iskolával vagy uszodával ellátott lakóparkok, mint külföldön (lásd például BLAKELY, 
L. – SYNDER, M. G. 1997), és túl kicsi a falakon belüli vásárlóerı a vállalkozások számára. 
Ennélfogva a lakóparkban élık az ellátó-szolgáltató funkciók zömét a lakóparkon kívül 
veszik igénybe. Magyarországon a lakóparkok és környezetük közötti éles elkülönülés csak a 
„nyugati” típusú lakóparkokban (leginkább Budapest külsı kerületeiben és szuburbán 
zónájában) figyelhetı meg. Az említett lakóparkok esetén kevés a kapcsolat a lakóparkok és 
környezetük között. Az intenzív lakóhelyi szegregáció a Budapestre, vagy a budapesti 
belvárosba irányuló személygépkocsival való ingázással társul (az angliai 
esettanulmányokhoz hasonló módon). Az ellátó-szolgáltató funkciók térbelisége, az adott 
lakóparkhoz való közelsége igen fontos a lakóparkok marketingjében is. A beruházók egy 
része hirdetéseiben térképeken tünteti fel a lakóparkok környéki közhivatalokat, egészségügyi 
létesítményeket és vásárlási lehetıségeket, azok könnyő és gyors megközelíthetıségét, 
gyakran még az eljutási módot is megadva hozzájuk. Feltehetıleg a nyugati típusú 
lakóparkokban élık másféle ellátó-szolgáltató egységeket (magasabb színvonalúakat) vesznek 
igénybe, mint a – gyakran alacsonyabb társadalmi státuszú – környékbeli lakosság. Ez a 
feltételezésünk is még további kutatásokat igényel. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a lakó-, munka-, és közlekedés- és kommunikáció 
szociálgeográfiai funkciókat érdemes a lakóparkok, és környezetük esetén vizsgálni, mivel 
így lehetıvé válik a kapcsolatok jellegének, és erısségének társadalomföldrajzi szempontú 
vizsgálata. Ezidáig még kevés a témában rendelkezésre álló szakirodalom. Külföldön 
többnyire nincsenek, vagy csak hiányosak a kapcsolatok a lakóparkok és környezetük között. 
Magyarországon ez feltehetıen csak a „nyugati típusú” lakóparkokra igaz, mivel az el nem 
kerített, olcsóbb „lakóparkokba” kevésbé jómódú, a környezetüktıl jövedelmüket és 
életformájukat tekintve annyira nem különbözı csoportok költöznek általában. 

 
 

5. Összegzés 
 

Az igazi, ırzött és elkerített lakóparkokban élık esetében érdemes vizsgálni, hogy hol és 
hogyan, illetve közvetlen környezetükhöz képest milyen eltérésekkel veszik igénybe a 
szociálgeográfiai funkciókat. Azt is célszerő kutatni, hogy vannak-e, és ha igen, akkor 
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milyenek a szociálgeográfiai kapcsolataik a környékükkel. A rendelkezésre álló kevés 
külföldi és hazai kutatás szerint a lakóparkokban élık és közvetlen környezetük közötti 
szociálgeográfiai kapcsolatrendszer gyakran nem létezik, vagy hiányos, és egyoldalú. A 
jövıben valószínőleg egyre növekvı elkülönülés, és súlyosabbá váló problémák 
kapcsolódnak a vizsgált kérdésekhez. Még további, hasonló jellegő hazai és nemzetközi 
kutatásra lenne szükség, hogy a lakóparkok és környezetük szociálgeográfiai kapcsolatait még 
alaposabban megvizsgáljuk. E kutatásoknak célszerő lenne a falakon belül és kívül élık 
térpályáira (idıföldrajzi megközelítés) is kiterjedni. A lakóparkok kiváltotta településpolitikai 
problémák száma is nıhet, amire a magyar településpolitikának célszerő lenne még jobban 
felkészülnie (szigorúbb engedélyezési eljárással, a társadalmi és környezeti hatások 
gondosabb mérlegelésével és esetleg újabb szabályozási eszközökkel). 
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Berényi B. Eszter1 
 

Belvároshoz közeli lakóterületek társadalmi átalakulása 
 
 

1. Bevezetés 
 
Az urbanizációs ciklus és gazdasági szerkezetváltás elırehaladtával a városok és különösen 

az egykori szocialista államberendezkedés városai új fejlıdési irányba indultak el. Az addig 
állam által rögzített „játékszabályok” fellazultak és a piaci mechanizmusok, valamint spontán 
társadalmi áramlások vették át a vezetı szerepet. Ennek eredményeként a szuburbanizáció 
megindulását követte a dezurbanizáció folyamata, amely az egyébként is leromlott 
belvárosokhoz közel fekvı, gyakran komfortfokozattal nem rendelkezı területek további 
leértékelıdését és népességvesztését vonta maga után. 

A gazdasági szerkezetváltás, a tercierizálódás elırehaladása, valamint az új társadalmi 
életformák (dinkie, yuppie) elterjedése azonban hozzásegítette a leromlott lakóterületek 
újraintegrálódását a város szövetébe és vérkeringésébe, amelyet természetesen a városvezetık 
által kidolgozott felújítási programok tovább erısítenek. 

A kissé rejtélyesen megfogalmazott cím: „Belvároshoz közeli lakónegyedek társadalmi 
átalakulása” fogja meg talán a legjobban és legtömörebben azt a folyamatot, amelyet 
napjainkban meglehetısen sokat lehet hallani ilyen-olyan összefüggésekben. Ez a folyamat 
ill. fogalom pedig a dzsentrifikáció. Összefoglalóm ezen fogalom definiálását tartalmazza, 
valamint olyan külföldi és hazai példák felvillantását, melyek alkalmasak a folyamat 
tanulmányozására. 

 
 

2. A dzsentrifikáció fogalma 
 

A dzsentrifikáció fogalmával és a jelenséget leíró folyamattal az 1970-es, 1980-as években 
kezdtek el foglalkozni, fıleg szociológusok Észak-Amerika, majd Nyugat-Európa 
nagyvárosaiban. A rendszerváltozás bekövetkeztével azonban begyőrőztek a folyamatok a 
volt szocialista országokba is, így jelentıs kutatások indultak el az egykori NDK városaiban 
(pl. Magdeburg, Erfurt [FRIEDRICHS, J. - KECSKES, R. 1996]) és immáron hazánkban is. 

A nemzetközi szakirodalomban a dzsentrifikáció fogalmára több definíció lelhetı fel, attól 
függıen, hogy mennyire tágan értelmezik az egyes kutatók a jelenséget (DANGSCHAT, J. S. 
VON 1988; FRIEDRICHS, J. 1996; FRIEDRICHS, J. - KECSKES, R. 1996; HAMNETT, CH. 1991). A 
szerzık definíciói abban azonban megegyeznek, hogy a dzsentrifikáció egy olyan komplex, 
több dimenziós fogalom, amelynek eredményeként megvalósul egy leromlott, rossz fizikai, 
társadalmi, szociális jellemzıkkel bíró terület megújulása. Ez a területi megújulás olyan négy 
dimenzió mentén megy végbe, amely magában foglalja egy városrész területén folyó élet 
minden szegmensét. Egyrészrıl szól a folyamat a fizikai megújulásról, amely a rossz állapotú, 
gyakran komfortfokozat nélküli, többnyire kis alapterülető lakások felújítását, megújítását, 
továbbá a közterek rendezési és infrastrukturális átalakítását, felújítását foglalja magában. A 
fizikai megújulás eredményeként természetesen megnövekedik a terület gazdasági értéke, 
amelynek következtében a városi lakáspiac vérkeringésébıl addig kizárt lakások újra, 
értéküknek megfelelı szinten kerülhetnek vissza a körforgásba. A pozitív változások 
eredményeként pedig a társadalom is egyre nagyobb érdeklıdést mutat a városrész iránt, és 
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elkezdik felfedezni a területet a magasabb jövedelemmel, társadalmi státusszal rendelkezı 
rétegek, így az addig alacsony jövedelmő, hátrányos helyzető rétegek helyét átveszik a 
magasabb jövedelmő rétegek. A társadalmi és gazdasági átalakulás maga után vonja a terület 
imázsának, kulturális jellegének átalakulását is, hiszen a megváltozott társadalmi összetétel 
maga után vonja a területen mőködı szolgáltatási tevékenységek átalakulását, amely tovább 
hat a terület gazdasági átalakulására, hiszen egyre több olyan szolgáltatási egység fog 
megtelepedni a területen, amely a megváltozott társadalom igényeit elégíti ki. Ez pedig 
hozzájárul a területi imázs teljes átalakulásához, mivel az addig rossz állapotú 
épületállománnyal és negatív társadalmi jellemzıkkel bíró, alapvetıen lakófunkcióval 
rendelkezı terület átalakult egy felújított, attraktív, szolgáltatási funkciókkal bíró, jól szituált 
társadalmi rétegekkel bíró területté. 

A társadalom átalakulását modellezni próbáló kutatók az ökológiából vett folyamatokat és 
fogalmakat felhasználva az 1. ábrán látható inváziós-szukcessziós-ciklus-modellel írták le. 
 

 
 

1. ábra Az inváziós-szukcessziós ciklus modellje (DANGSCHAT, J. S. VON 1988) 
 

A modell lényege a következı. A városrész társadalmának kicserélıdése két ciklusra és 
három nagy fázisra bontható, amelyben három társadalmi réteg vesz részt. Az eredetileg a 
városrészben élı lakosság, amelyek többnyire alacsony jövedelmő, idıs, gyakran etnikai 
megkülönböztetésben részesülı emberek. A pionírok, akik többnyire fiatal, 18-25 év közötti, 
nem túl magas jövedelemmel rendelkezı, jórészt egyetemista réteg. A dzsentrik pedig 
idısebb, 25-44 év közötti, magas iskolai végzettségő, magas jövedelmő, többnyire 
gyermektelen párok. A társadalom kicserélıdésének elsı ciklusában a pionírok részaránya 
kezd megnövekedni a területen, hiszen a terület által nyújtott lehetıségekkel jól ki tudják 
elégíteni az alacsony jövedelmükbıl következı viszonylag alacsony igényszintet. Mivel a 
részarányuk folyamatosan növekszik a területen, a szolgáltató funkciók egyre inkább az 
általuk támasztott igényeket próbálják kielégíteni, amelynek eredményeként a terület korábbi 
pusztán lakófunkcióval rendelkezı imázsa elkezd átalakulni, és megjelennek azok a 
szolgáltatási egységek, amelyek a fiatal, egyetemista rétegek életviteléhez kapcsolódnak. 
Tehát elindul a terület gazdasági átalakulása. Mivel a beköltözött pionírok magasabb 



ÉLETMINİSÉG-LAKÓKÖRNYEZET-REKREÁCIÓ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 55 

jövedelemmel rendelkeznek, mint az eredetileg ott lakó társadalom, ezért az ı részarányuk 
szép lassan elkezd csökkeni.  
 A gazdasági átalakulás és felértékelıdés következtében egyéb szereplık (befektetık, 
magasabb jövedelmő rétegek) is érdeklıdni kezdenek a terület iránt. A területen elindul egy 
fizikai megújulás is, amely maga után vonzza a magasabb társadalmi státuszú rétegek 
(dzsentrik) beköltözését. A terület gazdasága követi az ı igényszintjük kielégítését is, amely 
magasabb jövedelmi szintbıl adódóan magasabb, mint az eredetileg ott élı lakosság ill. 
pionírok igényszintje és jövedelme. Ennek eredményeként már sem a pionírok, sem a helyi 
lakosság nem tudja megfizetni a tercier szektor által nyújtott szolgáltatásokat, így ık is a 
terület elhagyására kényszerülnek. 

Összességében tehát elsı lépésben a helyi lakosság lecserélıdött a pionír lakosságra, amely 
elindított egy olyan gazdasági, fizikai változást, amelynek eredményeként megújult a terület. 
Ennek következtében azonban, második lépésként, újabb társadalmi kicserélıdés ment végbe 
a pionírok és dzsentrik viszonylatában. 

Az elızıekben felvázolt modell azonban két problémát rejt magában. A modell sosem lett 
paneladatokkal, vagy hosszú idısoros adatokkal tesztelve, kizárólag egy idıpontra vonatkozó 
keresztmetszetet vizsgáltak. Ennek következtében a folyamat lefutását a keresztmetszet-
vizsgálatok adataiból becsülték meg. A másik probléma a pionírok és dzsentrik definíciójával 
kapcsolatos, mivel nem kezeli a modell külön azt a tényt, hogy a pionírok egy idı után 
dzsentrikké alakul(hat)nak át. 
 Mindazonáltal a modell alkalmas kutatási kiindulásnak, amelyhez hozzárendelve az egyes 
területekre jellemzı sajtosságokat az adott területre jellemzı módosított modellt állíthatunk 
fel. 
 
 

3. Esettanulmányok 
 

A területek négy jellemzı mentén történı átalakulásának bemutatására a kelet-
németországi Drezdában található Äußer Neustadt példája a legszemléletesebb és a 
magyarországi kutatásokhoz a legjobban felhasználható, mivel 1990 elıtt hasonló 
keretfeltételek között mőködött a város gazdasága és társadalma, mint hazánk városaié, 
továbbá a rendszerváltozást követı idıszakban is hasonló folyamatok játszódtak le bennük. 

Äußer Neustadt Drezda belvárosához közel található az Elba bal partján. A terület 
épületállománya – hasonlóan Budapest belsı területeihez – többnyire a XIX. század végén, 
XX. század elején épült, ez a beépítés azonban meglehetısen inhomogén volt, a helyi 
társadalom sokszínőségének megfelelıen, mivel a területen egymás mellett éltek a munkások, 
kereskedık, hivatalnokok, mővészek, polgárok. A szocialista idıszak szemléletmódjának 
megfelelıen a panelházas építkezés került elıtérbe. Ennek eredményeként a terület 
épületállományába való befektetések elmaradtak, amely a teljes lepusztuláshoz, és 
leromláshoz vezetett. Jóllehet már a 1970-es évektıl dolgoztak ki terveket a felújításra 
vonatkozólag, ezek a tervek azonban csak egy-egy háztömböt érintettek. A teljes terület 
felújítását magában foglaló tervek csak a rendszerváltozás után születtek és valósultak meg. 
Olyannyira, hogy 2003-ra csaknem 100%-ban megvalósult a terület fizikai megújulása, amely 
egyrészrıl a lakások felújítását és modernizálását foglalta magában, másrészrıl pedig a 
közterek rehabilitálását. A fizikai megújulás természetesen pozitív folyamatként maga után 
vonta a népességcsökkenés megtorpanását, majd növekedésbe való átfordulását. Míg 1990-
ben az üresen álló lakások aránya 29% fölött volt, addig ez az érték 2003-ra lecsökkent 5% 
alá, amely azért is figyelemreméltó érték, mivel Drezda egészét tekintve 13,6%, és a kisebb 
városrészeket vizsgálva is több helyen 20% fölött van ez az érték. 
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A fizikai megújulás maga után vonta a társadalmi összetétel változását is. A beköltözı 
társadalmi csoportok fı jellemzıje ugyanis a magas jövedelem és fiatal korszerkezet. Míg a 
18-44 év közötti korcsoport aránya 1990-ben 30% volt, addig ez az arány 2003-ra 51,2%-ra 
növekedett. A jövedelmeket tekintve pedig a lakosság 21%-át képviselik azok a csoportok, 
amelyek több, mint 2000 eurós havi jövedelemmel rendelkeznek. A társadalom 
századfordulóra jellemzı színes összetételébıl pedig a diákok, hivatalnokok és mővészek 
magas – csoportonként 20-30% körüli – aránya maradt meg, mint Äußer neustadti 
jellegzetesség. 

A gazdasági átalakulás is végbement a területen. A dezindusztrializáció alapvetıen 
jellemzı a területre, jóllehet egy-egy ipari létesítmény továbbra is megtalálható a területen, de 
ezek kisebb, könnyőipari összeszerelı üzemek. Többségében azonban a szolgáltató funkció 
az, ami megerısödött a területen, ezen belül is a szépségipar, vendéglátás, reklám és 
médiatermékek forgalmazásával foglalkozó üzletek, vállalkozások, könyvesboltok, valamint a 
kreatív szakmákat (építészet, tervezés, média, kézmővesség) őzı társadalmi rétegek többsége. 

A felújítás hatására a terek, épületek kialakítása, az utcakép is megváltozott. A területen 
többségében vannak a kerthelyiséggel ellátott vendéglátóipari egységek, valamint az olyan 
kézmőves üzletek, amelyekben az itt lakó, élı mővészek adják el saját maguk által tervezett 
és készített tárgyaikat. Ennek teret adván alakították ki több háztömböt is átépítve a 
„Kunstpassage”-t, amely hozzájárult ahhoz a szemlélethez, hogy az épületek felújítása és az 
új épületek építése során is a burkolatokkal bohókás, színes világot próbáltak teremteni a 
befektetık, amely alkalmazkodik az itt élı társadalom hangulatvilágához. 

Összességében egy új és vonzó arculattal és társadalmi, gazdasági jellemzıkkel bíró 
területté alakult át az az Äußer Neustadt, amelyre az 1990-es évek elején a rossz fizikai 
állapot és a lakosság elvándorlása volt jellemzı. 

Budapesten hasonló folyamatokkal a belvároshoz közel fekvı területeken, a belsı 
lakóhelyöv kerületeiben találkozhatunk. Ezen belül vizsgálódásaim fı területe a Belsı-
Terézvárosra, Belsı-Józsefvárosra, Belsı-Ferencvárosra és a Magdolna-negyedre terjed ki. 
Ezek közül is Belsı-Ferencvárost szeretném kiemelni. 

A vizsgált mintaterület két városrendezési körzetet foglal magában, amelyet a Duna-part, 
Kinizsi utca, Üllıi út, Kálvin tér, Vámház körút határol, gerince pedig a Ráday utca. A 
drezdai területhez hasonlóan, az itt található épületállomány nagy része is a századforduló 
során épült, amelyet a szocialista városvezetés elhanyagolt, ezért a házak meglehetısen rossz 
állapotban voltak a rendszerváltozást követıen. Ezt a helyzetet tarkította, hogy míg a 
bérlakások aránya 1990-ben még 90% fölött volt ezen a területen, 2001-re ez az érték 
lecsökkent 15%-ra, amely megnehezíti a városvezetık beavatkozási lehetıségeinek 
mozgásterét, vagyis a felújítási tevékenység sokkal inkább a magántıke beruházásainak 
ütemében tud haladni. A befektetık beruházási kedve azonban ezen a területen meglehetısen 
nagy, aminek eredményeként az épületállomány jó része fel van újítva. A 2001-es 
népszámlálás adatait tekintve pedig azt mondhatjuk, hogy valamifajta társadalmi változás is 
elindult, hiszen a fiatal korú korosztály aránya 42%-ra a középkorú korosztályé pedig 25% -ra 
növekedett a korábbi adatokhoz képest. A diplomások aránya is meglehetısen magas (20%), 
továbbá alacsony munkanélküliségi rátával (2,8%) és magas vállalkozási rátával (7%) 
rendelkezik a terület, utóbbi nagy részben a Ráday utcában koncentrálódó 
vendéglátóegységeknek és egyéb üzleteknek köszönhetı.  

A 2007 nyarán végzett kérdıíves felmérés elsıdleges, nyers eredményeit is figyelembe 
véve azt lehet mondani, hogy megnıtt a társadalom egyes rétegeinek az érdeklıdése a terület 
iránt. Ezt támasztja alá az 1999 után a területen lévı lakásokba beköltözık magasabb, mint 
33%-os aránya. A beköltözık jó része (38%) Budapesten belülrıl költözött a területre, de 
jelentıs (27%) a kerületen belüli ideköltözık aránya is. A fı okok között pedig, amelyek arra 
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vonatkoztak, hogy miért választották ezt a területet lakhelyül a munkahely, családok, barátok 
közelsége, valamint a jó közlekedési kapcsolatok szerepeltek. 

Az ,,Ajánlaná-e Ön ezt a városrészt egy jó barátjának, hogy költözzön ide?’’ kérdésre a 
megkérdezettek 80%-a pozitívan nyilatkozott. Az okok között pedig nagy szerepet játszottak 
a jó közlekedés, a központi fekvés, a belvárosi jelleg, a jó kulturális/szórakozási lehetıségek, 
valamin a fejlıdés. Természetesen a válaszadók 20%-a felvázolta a terület negatív jellemzıit 
is, amelyek közül a legnagyobb hangsúlyt a zaj, a szemét és a rossz közbiztonság kapta. 

A fentiekben felvázolt nyers adatokból kiderül, hogy a kiválasztott mintaterületen 
látványos változás indult el. A kutatás elsıdleges céljai között szerepel ezen elindult 
változások négydimenziós voltának feltárása, a további területek hasonló módon történı 
elemzése, majd a mintaterületek eredményeinek összehasonlítása és tipizálása oly módon, 
hogy az valamiképpen beilleszthetı legyen a külföldi szakirodalomban fellelhetı fogalom- és 
modellrendszerbe. 
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Dr. Uzzoli Annamária1 – Dr. Pluhár F. Zsuzsanna2 – Dr. Pikó F. Bettina3 
 

A lakókörnyezet szerepe az egészségmagatartás alakulásában4 
 
 

1. Bevezetés 
 
 A fejlett országokban az egészségi állapotot komplex módon az életmódbeli tényezık (kb. 
43%), a genetikai adottságok (kb. 27%), a közvetlen és a közvetett környezeti hatások (kb. 
19%), valamint az egészségügyi ellátórendszer minısége és hozzáférhetısége (kb. 11%) 
határozza meg (MEAD, M. S. – EARICKSON, R. J. 2000). Ez az oka, hogy napjainkban az 
egészségfejlesztési programokban és az egészségnevelésben kiemelt szerephez jut az 
egészséges életmód, az egészségre orientált életvitel, az egészségtudatosság hirdetése. Az 
egészségre ártalmas kockázati tényezık már egészen a korai életszakasztól befolyásolják az 
egyén egészségmagatartását, azaz az egészséggel és/vagy betegséggel kapcsolatos 
viselkedését, attitődjét (PIKÓ B. 2005). A gyermekkorban kialakuló életmód nagymértékben 
hatással van a felnıttkori szokásokra, ezért nagyon fontos a fiatalok egészségmegırzı 
magatartásának befolyásolása (PLUHÁR F. ZS. – KERESZTES N. UZZOLI A. – PIKÓ F. B. 2007). 
 Az egyes korosztályok egészségmagatartásának, ill. egészségfejlesztése lehetıségeinek 
vizsgálata igen gazdag szakirodalmi háttérrel rendelkezik hazánkban, köztük is a leginkább 
preferált a 12-24 évesek köre. Kutatásunkban a 9-11 évesek ismereteit elemeztük az 
egészségre ártalmas kockázati tényezık megítélésében. Ehhez a nemzetközi szakirodalomból 
adaptáltuk az ún. „draw and write”, vagyis a „rajzolj és írj” módszert (BACKETT-MILBURN, K. 
– MCKIE, L. 1999). Tanulmányunk alapvetıen ennek a kérdıíves módszernek a tapasztalatait 
és eredményeit mutatja be a területi különbségek tükrében. 
 
 

2. A kutatás céljai és módszerei 
 
 Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészségfejlesztési és népegészségügyi 
programokban a fiatalok és gyermekek egészségnevelése. A jól és hatékonyan mőködı 
programok kidolgozásához azonban fontos adott korosztály egészséggel és/vagy betegséggel 
kapcsolatos ismereteinek felmérése. Gyerekek körében végzett kérdıíves vizsgálatok 
módszertanilag sokszor felvetik azt a problémát, hogy bizonyos korcsoportok még kevésbé 
érettek arra, hogy írásos formában jól és megfelelıen fejezzék ki magukat (PRIDMORE, P. – 

BENDELOW, G. 1995). Ez volt a fı oka annak, hogy a vizsgálat módszereként a nemzetközi 
gyakorlatban igen sokszor alkalmazott ún. „draw and write” technikát választottuk. A 
projektív, kvalitatív elemekre épülı módszer lényege, hogy a kérdıív nyitott kérdéseire 
egyaránt lehet írásban és rajzban is válaszolni. E technika használatával az adott korosztályra 
jellemzı kognitív fejlıdésbeli különbségek kiküszöbölhetık, mivel a gyerekek rajzos 
asszociációk segítségével jobban ki tudják magukat fejezni (MALCHIODI, C. 1998). 

                                                 
 
1Dr. Uzzoli Annamária Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest E-mail: 
annamaria.uzzoli@gmail.com 
2 Dr. Pluhár F. Zsuzsanna Szegedi Tudományegyetem, Pszichiátriai Klinika, Magatartástudományi Csoport, Szeged E-mail: 
zsuzsa.pluhar@gmail.com 
3 Dr. Pikó F. Bettina Szegedi Tudományegyetem, Pszichiátriai Klinika, Magatartástudományi Csoport, Szeged E-mail: 
piko@nepsy.szote.u-szeged.hu 
4 A tanulmány az OTKA PF63859 számú pályázat támogatásával készült. 
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 Kérdıíves felmérésünkre 2006 szeptemberében került sor hat különbözı általános 
iskolában; 3., 4. és 5. osztályos (9-11 éves) tanulók körében (N=448). A megkérdezett tanulók 
44,6%-a fiú, 55,4%-a pedig lány volt. A felmérést önkitöltéses és anonim feladatlapokkal 
végeztük, amelyek a szocio-demográfiai adatokon (nem, életkor, szociális helyzet, 
családnagyság, lakókörnyezet típusa) kívül a következı nyitott kérdéseket tartalmazta: 

• Mi jut eszedbe a környezetrıl? 
• Szerinted, mi okoz betegséget a környezetben? 
• Tudod-e, melyek azok a betegségek, amelyek a környezetbıl erednek? 
• Milyennek képzelsz el egy olyan környezetet, ahol mindenki jól érzi magát és 

egészséges? 
• Mit gondolsz, mi történik azzal, aki keveset van a szabadban? 

A felmérésben résztvevı általános iskolákat vizsgálati kérdéseinknek megfelelıen területi 
elhelyezkedésük alapján választottuk ki. A fıvárosban, mint nagyvárosi környezetben 
törekedtünk a jellemzı lakóhely-típusok reprezentálására. Budapest IV. kerületében található 
iskola Újpest egyik legnagyobb lakótelepének közepén található; míg a XI. kerületi 
intézménybe olyan tanulók járnak, akik vagy a kerület nagy lakótelepein, vagy családi házas 
részein, vagy a közeli IX. kerület bérházaiban laknak. A fıváros vonzáskörzetében Nagykáta 
mint kisvárosi környezet elsıdlegesen a vidéki, családi házas lakóhely-típust képviselte. Két 
Tisza-parti város, Szolnok és Szeged esetében az iskolák városon belüli elhelyezkedése volt 
releváns a kutatási kérdések tekintetében: a szolnoki iskola a belvárosban, míg a szegedi 
külvárosi részen (Kecskéstelep) áll. Végül Elek városában található iskola tanulói a vidéki 
kertes és családi házas lakókörnyezetet reprezentálták. 
 A vizsgálati eredmények feldolgozásában, valamint azok területi különbségeinek 
értelmezésében elsıdlegesen a lakókörnyezet szerepét elemeztük, s a következı kérdésekre 
kerestük a választ: 

• Milyen módon jelenik meg a lakókörnyezet hatása a tanulók kockázatészlelésében? 
• A társadalmi környezet mely elemeit tartják az egészségi állapotot közvetlenül és 

közvetetten veszélyeztetı tényezınek? 
• Egyáltalán vannak-e jellemzı területi különbségek a tanulók egészség- és/vagy 

betegségképében? 
Kutatási célkitőzéseinknek megfelelıen a lakókörnyezet összetett hatását a gyermekek 
egészségmagatartásának alakulásában az egészségföldrajzi metodika alapján értékeltük 
(BOLAM, B. – MURPHY, S. - GLEESON K. 2006). A népesség egészségi állapotához és 
egészségmagatartásához köthetı összetett társadalmi folyamatok térbeli jellemzıit bemutató 
interdiszciplína (MOHAN, J. – CURTIS, S. 1989; KEARNS, R. – MOON, G. 2002) leginkább jelen 
vizsgálatunk területi vonatkozású eredményeinek értékelésében játszott fontos szerepet.  
 
 

3. A gyerekek egészségi kockázatészlelésének területi különbségei 
 
 A „rajzolj és írj” technikára épülı kérdıíves felmérésünkben az egyes kérdésekre adott 
válaszok kategorizálása és összesítése után nyilvánvalóvá vált, hogy a 9-11 éves gyermekek 
egészség/betegségképét, ill. egészségmagatartását nemcsak a közvetlen (pl. családi és iskolai 
nevelés), hanem a közvetett (pl. lakókörnyezet, média) tényezık is igen jelentıs mértékben 
befolyásolják (PLUHÁR F. ZS. – UZZOLI A. – PIKÓ F. B. 2006). Mindezen hatások közül 
elsıdlegesen a területi elhelyezkedés (nagyváros vs. vidék), és a lakóhely-típusok (lakótelep, 
belváros, kertváros, külváros) szerepét szeretnénk értelmezni. 
 A környezet betegséget okozó elemei és tényezıi alapján a megkérdezett tanulók 
egyértelmően felismerik az összefüggést a környezetszennyezés és a különbözı emberi 
tevékenységek között (1. ábra). Az egészséget, ill. a betegségek kialakulását leginkább 
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befolyásoló környezeti elemek között azonban túlságosan hangsúlyossá váltak a 
környezetszennyezés különbözı formái, fıként a levegıszennyezés, a közlekedés okozta 
környezetterhelés vagy a hulladékképzıdés. Mindezen tényezık a válaszok több mint 70%-
ban megjelentek. Ugyanakkor közvetlen életmódbeli hatásokat – például a dohányzást, az 
alkohol- és drogfogyasztást – szintén környezeti tényezıként értelmeztek a tanulók (több mint 
20%), míg magának a vízszennyezésnek a következményei feltőnıen alulprezentáltak a 
válaszokban (kevesebb mint 5%). Az eredmények alátámasztják azt a feltevést, hogy a 
gyermekek egészségképében, valamint a betegségek kialakulásáról és megelızésérıl 
kialakított véleményükben a kockázati elemek szorosan összefüggenek, gyakorta 
összemosódnak egymással. A kockázati magatartás (pl. káros szenvedélyek) észlelésében és 
értékelésében a kérdıíves felmérés alapján nem egyértelmő a gyermekek egészségtudatos 
motivációja. Tény, hogy a tanulók egyre több információval rendelkeznek egészségükrıl, 
valamint a betegségek okairól, azonban ezek az ismeretek még kevésbé pontosak és 
„életszerőek”. Sokszor azt tapasztaltuk, hogy a tanulók általában az egészséget és az 
egészséges életmód lehetıségeit elvont, absztrakt fogalomként értelmezik, s gyakorta saját 
életüktıl függetlenítik. További vizsgálatokat igényel annak eldöntése, hogy az ismerethiány, 
avagy a tudatos, ill. tudattalan érzelmi motiváció eredményezi azt, hogy már ebben a korban a 
gyermekek a különbözı betegségek kialakulásában a külsı tényezık (környezeti) vagy a 
belsı tényezık (életmódbeli) szerepét teszik döntı fontosságúvá. Hipotézisünk, hogy 
alapvetıen a család életvezetése befolyásolja a gyermekek egészségmagatartását abban a 
kérdésben, hogy mennyire teszik döntıvé az egyén felelısségét az egészségtudatos 
cselekvésben. 
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1. ábra. A környezet betegséget okozó tényezıi a tanulók válaszai alapján 
 
 A környezeti tényezıkre visszavezethetı kockázati magatartás észlelésében a tanulói 
vélemények alapján felismerhetı a helyi társadalmi környezet, a lakókörnyezet szerepe. A 
„Szerinted, mi okoz betegséget a környezetben?” nyitott kérdésre adott válaszok önmagukban 
is információhordozók a közvetlen lakókörnyezetre vonatkozóan: 

• „Mivel az M5-ös mellett lakom, azért a kipufogógáz.” (11 éves fiú, Szeged) 
• „A házunk mellett van egy üzem, ott mindig poros a levegı.” (9 éves lány, Budapest 

IV.) 
• „A Tétényi út nagy autóforgalma.” (11 éves fiú, Budapest XI.) 
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• „A buszmegálló mellett lakunk, mindig büdös van, zajos és koszos.”(10 éves lány, 
Budapest, XI.) 

 A vízszennyezést és a ciánszennyezést, mint az egészségre ártalmas környezetszennyezı 
forrásokat csak a Tisza-parti mintaiskolákban nevezték meg a megkérdezett tanulók: 

• „Sokan beledobálják a szemetet a Tiszába.” (10 éves lány, Szolnok) 
• „Ciánszennyezés.” (10 éves fiú, Szolnok) 
• „A Tisza szennyezése.” (9 éves lány, Szeged) 

Az egészségre ártalmas környezeti tényezık közül (1. ábra) kiválasztottuk azokat, amelyek a 
legmarkánsabban – legalább 25%-ban – jelentkeztek a tanulói válaszokban, s azokat 
elemeztük a tanulók lakóhelye, ill. a különbözı lakókörnyezeti típusok alapján (2. ábra). 
Feltőnı, hogy a gyermekek igen nagy jelentıséget tulajdonítanak a pollenszennyezıdéseknek 
(az összes válasz több mint 30%-a), ami egyrészt környezeti ismereteikbıl adódik, másrészt 
pedig úgy véljük, hogy maga a tömegtájékoztatás is jelentısen befolyásolja 
véleményalkotásukat. Elızetes feltevéseink alapján azonban ennek a környezeti elemnek a 
szerepe kevésbé a nagyvárosi, sokkal inkább a vidéki környezetben vált dominánssá. 
Természetesen a külvárosokban és a rurális területeken a parlagfő és virágpor allergének 
okozhatják az allergiás és asztmás megbetegedések magasabb arányát, de a nagyvárosi 
környezetben a házi és levegı porszennyezıdések még inkább elıidézhetik az ilyen jellegő 
panaszokat.  
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2. ábra. Az egészségre ártalmas környezeti tényezık megítélése a lakókörnyezet szerint 
 
 A környezeti betegség-források között az autóforgalom és annak káros következményei 
szintén meghatározó szereppel bírnak a kérdıíves felmérésben (az összes válasz közel 30%-
a), mégis szignifikáns különbség tapasztalható a helyi lakókörnyezet függvényében. Az 
eredmények elemzése után azt a megállapítást tesszük, hogy nem csupán a gyermekek 
lakóhelyének, hanem magának az iskolának a területi elhelyezkedése is befolyásolja azt a 
döntésüket, hogy mekkora jelentıséget tulajdonítanak ennek a környezetszennyezési 
formának. Nagykátán (3. ábra) és Eleken (4. ábra) minden tanuló kertes családi házban él, 
kellemes, viszonylag kisforgalmú környezetben, ami egyben „enyhítette” a közlekedés káros 
hatásainak megítélését. Szeged (5. ábra) és Szolnok (6. ábra) példája kapcsán elsısorban az 
oktatási intézmény városon belüli elhelyezkedése befolyásolta a tanulók véleményét, hisz 
mindkét településen a megkérdezett többsége családi vagy társasházban él. Azonban az iskola 
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Szeged csendesebb külvárosi részében áll, Szolnokon pedig éppen a város forgalmas 
központjában. Szintén ugyanez a magyarázat a fıvárosi iskolák esetében is: míg a XI. kerületi 
(7. ábra) intézmény Dél-Buda egyik közlekedési csomópontjának közelében helyezkedik el, 
addig a IV. kerületi (8. ábra) Újpest lakótelepének közepén, s így részben az autóforgalomtól 
„védett” helyen áll. 
 Az egészségkárosító környezeti tényezık között a hulladékképzıdés szerepe fıként a 
nagyvárosi környezetben értékelıdött fel a tanulói válaszokban. Figyelemre méltó, hogy a 
fıvárosi XI. kerületi 12 évfolyamos gimnáziumában az ilyen jellegő válaszok aránya elmarad 
a IV. kerületihez képest. Ennek oka pedig abban keresendı, hogy az iskola helyi tanterve 
1985 óta a környezeti nevelésre épül, s a tanulók környezettudatos oktatása mindhárom 
tagozatban kiemelt pedagógiai célkitőzés. 
 

  
 

3. ábra. Nagykáta lakókörnyezete a tanulói 
rajzok alapján (10 éves fiú, Nagykáta) 

 

 

4. ábra. Elek lakókörnyezete a tanulói rajzok 
alapján (9 éves lány, Elek) 

 

 
 

 

5. ábra. Szeged lakókörnyezete a tanulói rajzok 
alapján (9 éves fiú, Szeged) 

 

 

6. ábra. Szolnok lakókörnyezete a tanulói rajzok 
alapján (9 éves fiú, Szolnok) 

 

  
 

7. ábra. Budapest XI. kerület lakókörnyezete a 
tanulói rajzok alapján (11 éves lány, Budapest 

XI. kerület) 

 

8. ábra. Budapest IV. kerület lakókörnyezet a 
tanulói rajzok alapján (10 éves fiú, Budapest IV. 

kerület) 
 
 A káros környezeti hatások között fontosnak láttuk a közlekedés okozta ártalmaktól 
elkülöníteni az egyéb, például ipari tevékenységek következtében fellépı 
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levegıszennyezıdéseket (az összes válasz 25%-a). Budapest XI. kerületben, Szegeden és 
Szolnokon több mint 30%-os volt a válaszadók aránya, míg az összes többi mintaterületen 10-
15% közötti volt ez az arány. Ugyan minden területen igen jelentıs volt ezen környezeti hatás 
megítélése, azonban Eleken és Nagykátán nagyobb üzemek, gyárak hiányában nem vált még 
hangsúlyosabbá ez a kategória. 
 
 

4. Összefoglalás 
 
 A kérdıíves felmérésünkkel közvetlenül a gyermekek egészség/betegségképét, közvetetten 
az egészségi állapot jellemzıit vizsgáltuk. Az eddig feldolgozott eredmények segítségével 
elsısorban az egészségi állapotot befolyásoló környezeti tényezık területi különbségeit 
próbáltuk meg értelmezni. Úgy véljük, a gyermekek környezet- és egészségtudatos 
nevelésében igen jó és hatékony programok léteznek, ezeket azonban sokkal nagyobb 
mértékben szükséges a helyi környezeti sajátossághoz (pl. lakókörnyezet állapota, minısége, 
lehetıségei) igazítani. 
 Kutatásunk tudományos eredményeinek jelentısége egyrészt egy nemzetközi kérdıíves 
módszer hazai adaptálásában, másrészt a korosztály-specifikus betegségkép értelmezésében 
körvonalazódik. A közös kutatás megszervezésékor mind a vizsgálati kérdésekben, mind 
pedig a vizsgálati eredmények értékelésében az interdiszciplináris megközelítésre 
törekedtünk. Kutatásunkkal szerettük volna hangsúlyozni a komplexitás szerepét az egészségi 
állapot és annak területi különbségeinek elemzésében. Különbözı tudományterületek 
képviselıiként kísérletet tettünk a hazai egészségi állapot különbözı dimenziók és módszerek 
menti bemutatására. Jelen kutatásunk eredményeivel alapvetıen szeretnénk felhívni a 
figyelmet az egészségtudatosság korosztályi jellemzıire. Ezzel egyrészt pontosabb képet 
kaphatunk a gyermekek egészséggel kapcsolatos kockázatészlelésérıl; másrészt ezen 
ismeretek birtokában értelmezhetıvé válik a környezet (lakókörnyezet, lakásminıség) szerepe 
az egészségmagatartás alakulásában. E tudás segítségével elsıdlegesen az intézményi szintő 
egészségnevelı programok kidolgozását és hatékony megvalósulását szeretnénk elısegíteni. 
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Kovács András Donát1 
 

A környezettudatosság fogalma és vizsgálatának hazai gyakorlata 
 
 

1. Bevezetı 
 
 Ma már sok ország célkitőzésében – a gazdasági fejlıdés és a szociális jólét biztosítása 
mellett – jelentıs szerepet kap a környezet állapotának megırzése, javítása. E tevékenységek 
kapcsán – bár a környezetvédelem társadalmi alapjainak vizsgálatára fordítható költségvetési 
keretek nagyon változatos képet mutatnak – nagyon fontossá vált a fenntarthatóság társadalmi 
feltételeinek kutatása. Az egyéni és a közös társadalmi felelısség elveit vizsgáló, valamint a 
társadalom különbözı rétegeinek környezettel kapcsolatos véleményét, környezettudatosságát 
feltáró kutatások elsısorban az Amerikai Egyesült Államokban, majd az Európai Unió 
országaiban terjedtek el. Ennek fı kiváltó oka, hogy a fejlettebb országok urbanizált 
övezeteiben – amelyek a környezeti átalakulás legújabb szakaszába léptek – a klasszikus 
problémakörökön túl (hulladékkezelés, a levegı- és zajszennyezés, energiagazdálkodás, 
biodiverzitás, vízgazdálkodás) speciális kérdések merültek fel. Új célként jelent meg a 
környezeti imázs megteremtése, a környezeti problémákra orientálódó településtervezés, a 
települések és térségek közötti környezeti együttmőködések, partnerkapcsolatok és 
kommunikáció kialakítása, valamint a környezettudatosság fejlesztése is.  
 A környezeti tudatosságot elsıként Michael P. Maloney és Michael P. Ward 
környezetpszichológusok vizsgálták. Megállapították, hogy a környezet iránti aggodalom 
erısen él az emberekben és a környezettel való törıdést a többség fontosnak – „a jövı egyik 
legfıbb feltételének” – tartja. Rámutattak, hogy a legtöbb ember bár elvileg ugyan elkötelezi 
magát a környezetvédelem ügye mellett, a többség azonban sem az ismereti, sem a 
magatartási jellemzıi alapján nem tekinthetı környezettudatosnak (MALONEY, M.P. – WARD, 
M.P. 1973). „Ökológiai attitődök és tudás” vizsgálatuk kiindulópontot jelentett a 
környezettudatosság fogalmi magyarázatában is. Megkülönböztették a környezeti tudást, az 
emocionális érintettséget, az aktív cselekvésre való hajlamot és az aktív környezeti 
cselekvéseket. Ezzel egy új megközelítési alapot adtak az ember és környezet viszonyának 
tanulmányozásához. 
 A környezeti tudatosság mérésére alkalmazott legismertebb módszert Riley Dunlap és Kent 
van-Lierre fejlesztették ki. Olyan mutatókat és skálázási módszert alkottak, amelyekkel a 
környezettel kapcsolatos nézıpontokat mérték. Dunlap és van-Lierre abból a feltevésbıl 
indultak ki, hogy a felnıtt korú emberek nézetei és cselekvései egy meghatározott értékkészlet 
mentén állandó jellegőek, beállítódásuk és magatartásuk többnyire konzisztens. A 
környezetrıl alkotott egyéni elképzelések csoportosíthatók, az emberek környezeti-
problémákra való fogékonysága, érzékenysége, tudáskészlete, szemlélete és viselkedési 
jellemzıi – vagyis környezettudatossága a megfelelı módszerekkel mérhetı (DUNLAP, R. B. – 

VAN-LIERRE, K. D. 1978.). 
 A környezettudatosság mérésének és monitorozásának ma már több helyen elfogadott 
metodikája van. Azok a mutatók és statisztikai módszerek, amelyekkel a környezeti relációk 
(az ember környezet iránti felelıssége és aggodalmai, érdeklıdése, motivációi stb.) 
kimutathatók és mérhetık, az elmúlt évtizedben világszerte elfogadottá váltak. 
 Az általános jellegő környezettudatosság vizsgálatokat egyes országokban már évek óta 
rendszeresen elkészítik. Ezek a vizsgálatok a következı kérdésekre koncentrálnak: 

                                                 
1 Kovács András Donát Magyar Tudományos Akadémia, RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét E-mail: 
kovacsa@rkk.hu 
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• Melyek a lakosság legfıbb környezeti aggodalmai? 
• Mely társadalmi tevékenységeket tartják az emberek a leginkább környezetkárosítónak? 
• Melyek a lakosság legfıbb környezeti igényei és elképzelései? 
• Kitıl várja a lakosság a környezet- és természetvédelmi problémák megoldását? 
• Mit tennének az emberek a környezet állapotának megóvása érdekében? 

 

 
2. A környezeti tudatosság fogalmáról 

 
 A környezeti tudat (környezettudat) az egyének és a társadalom környezeti értékrendje, 
melyet a környezetrıl alkotott tudás és a morális meggyızıdés alakít ki. Integrálja az ember-
környezet interakció megértéséhez szükséges ismereteket és azt a szemléletmódot, amellyel 
körvonalazható környezetünk – benne az emberi élet – ökológiai, gazdasági, társadalmi 
fenntarthatósága. 
 A környezeti tudat egyfelıl segít a környezeti károkkal kapcsolatos gondok kialakulásának 
megértésében, másrészt rádöbbenti az embereket a veszélyek sürgıs leküzdésének 
fontosságára, valamint a tudományos módszerekkel karöltve szervezı és problémamegoldó 
erıvé válhat. Világossá teszi a tettek következményeit, feltárja a korlátokat, s rámutat a 
társadalom szándékainak finom összefüggéseire is. Ezen az elméleti síkon születnek és 
formálódnak a lokális, regionális és globális környezeti rendszerek mőködésében 
meghatározó szerepet játszó döntések is, melyek eredménye idıvel a gazdasági és épített 
környezetben válik láthatóvá, hatásuk pedig a természeti és a társadalmi környezetben jelenik 
meg (ENYEDI GY. 2000). Ebbıl kiindulva feltételezhetı, hogy a környezeti alrendszerek 
harmonikus mőködésében, a társadalmi tevékenységek környezeti hatásaiban, a 
környezetszennyezésben és magában a környezetvédelemben is a társadalom gondolkodása 
alapvetıen meghatározó lehet.  
 A környezeti tudatosság (környezettudatosság) fogalma a konkrét cselekvések által 
túlmutat a környezeti tudaton. A környezettudatosság a társadalom és tagjai számára 
legmegfelelıbb, hosszú távú környezeti érdekeket céltudatosan ötvözı, tudományosan 
megalapozott gondolkodás és az azon alapuló magatartásforma, melynek gyakorlati célja az 
„ember – környezet viszony” harmóniájának megteremtése. 
 A környezeti érzékenység, a problémákra való fogékonyság és a környezettudatosság 
fokozatai genetikai, pszichológiai-mentális és tanult komponensekre vezethetık vissza. Az 
egyéni adottságok és jellegek – mint ahogyan sok más emberi tulajdonság esetében is – 
magukba foglalják a környezetre irányuló gondolkodást, értékítéletet és magatartást is. A 
környezettudatosság összetevıi egyfelıl az egyéni érzékelés oldaláról a negatív vagy pozitív 
környezeti válaszokat kiváltó hajlamok, másfelıl pedig a tanult, elsajátított ismeretek alapján 
formálódó környezettel kapcsolatos nézetek és az ezekbıl fakadó cselekvési tendenciák. A 
környezeti beállítódás tehát egyrészt ösztönös, másrészt tanult viselkedési mintáktól, 
tudományos ismeretektıl, vagy ideológiailag alátámasztott eszméktıl függ. 
 

 
3. Az európai környezettudatosság-vizsgálatokról 

 
 A környezettel kapcsolatos konfliktusok a legtöbb európai országban a társadalmi 
érdeklıdés középpontjában vannak. A lakosságot érintı és érdeklı legfontosabb napi 
kérdések sorában a környezeti problémák iránti érzékenység ma már vetekszik az alapvetı 
munka- és létbiztonságra vonatkozó aggodalmakkal.  
 Az elsı környezeti tudatossággal foglalkozó átfogó nemzetközi kutatás az Európai 
Közösség megbízásából, az Európai Koordinációs Bizottság (INRA EUROPE) szervezésében 
zajlott le 1995-ben. E vizsgálat célja az volt, hogy az akkori tagállamok környezetpolitikai 
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szereplıi képet kapjanak a lakosság általános környezeti tudásáról, aggodalmairól és 
szerepvállalási készségérıl. A feltett kérdésekre 1995-ben 15 ország, több mint 16 ezer lakosa 
válaszolt. A mintaképzés alapegysége a NUTS II régióbeosztás, volt. Az interjúkkal 
kiegészített kérdıíves felmérésnek az alapját, az Eurobarometer nemzetközi közvélemény-
kutató intézet által összeállított „Az európaiak és a környezet 1992-ben” címő kérdıíves 
felmérése jelentette, így a kapott eredmények a korábbi Eurobarometeres környezeti 
tudatvizsgálattal összevethetık voltak. A kutatás – fı tanulságként – rámutatott arra, hogy a 
lakosság több mint 80%-a szerint a környezeti problémák igen sürgetıek, melyeknek 
nagyobbik része a lakosság széles körében aggodalmat vált ki. A vizsgálat szerint az akkori 
közösségi államok polgárainak többsége egyformán fontos társadalmi tevékenységnek tekinti 
a környezetvédelmet és a gazdaságot. A kérdezettek többsége a mindennapi életben bizonyos 
áldozatokra is hajlandó a környezet érdekében, bár törekvéseik hatása – úgy vélik – nagyban 
másoktól függ.  
 2002-ben az Eurobarometer egy újabb, a korábbiakhoz hasonló közvélemény-kutatást 
végzett az EU 15 tagállamában. Az eredmények egyértelmően az aggodalmak növekedését 
mutatták. A lakosság félelme különösen a természeti katasztrófák és a vízszennyezések 
vonatkozásában nıtt. A vizsgálat szerint, környezeti kérdésekben továbbra is Finnország, 
Dánia és Luxemburg lakossága a legtájékozottabb. Azokban az országokban pedig – pl. 
Svédországban és Finnországban – ahol a lakosság többsége úgy érzi, hogy egyénileg is képes 
változtatni a környezet kedvezıtlen állapotán, a civil környezeti mozgalmak 
érdekérvényesítése valóban igen eredményes. 
 A környezeti problémák iránti egyéni fogékonyság több szintő. Például az ökológiai 
kérdések iránti szenzibilitás magas szintjébıl nem következik egyértelmően, hogy azzal 
párhuzamosan az egyes emberek vásárlási kedve a környezetet kevésbé terhelı és 
veszélyeztetı termékek iránt mutat. Egy Németországban végzett kutatás is megerısíti a 
marketing-szakemberek azon feltételezését, miszerint az emberek ökológiai beállítottsága és 
környezettudatossága csak részben tükrözıdik vissza a környezetbarát termékek iránt 
megmutatkozó konkrét vásárlási szokásaikban. Pusztán a környezeti jellemzık miatt senki 
nem vásárol. A termék egyéb alaptulajdonságai (ár, minıség) még a környezettudatos vásárló 
számára is mérvadó szempontok, hiszen nem minden, magát pozitív környezeti szemléletőnek 
minısítı állampolgár hajlandó/képes vásárlásai (fogyasztása) során is környezetbarát 
magatartást tanúsítani. Az ilyen és ehhez hasonló megfigyelések igazolják, hogy a 
környezettudatosságot feltáró és elemzı kutatások vélhetıen nem csak a környezetpolitikai, 
de a kereskedelmi elvek kidolgozásában is irányadóak lehetnek. 
 

 
4. A hazai empirikus vizsgálatokról 

 
 Az Európai Uniós környezetpolitikai dokumentumok egyik kiemelt célja a lakossági 
döntések irányítása és befolyásolása. A környezeti szabályozás egyre inkább a háztartások, 
vagyis a gazdálkodás mikroszintjén is be szeretne avatkozni a fogyasztói szokásokba és 
döntésekbe, hiszen a nemzetközi tapasztalatok egyértelmően bizonyítják, hogy a lakosság 
energiafelhasználása, termékválasztásai, vagy épp szelektív hulladékgyőjtése jelentısen 
segítheti az energiapolitikai intézkedéseket, ezzel az államok környezetgazdálkodását is.  
Az ökocímkés termékek, az alternatív energiával mőködı háztartási infrastrukturális 
rendszerek, eszközök és gépek, az önkormányzatilag támogatott hulladékgyőjtés mind-mind a 
lakosság környezettudatosságára épülnek. De vajon mennyire partner a hazai lakosság az 
ilyen jellegő környezetpolitikai célkitőzésekben, egyáltalán mennyire környezettudatos a 
magyar ember?  
 Az észak-amerikai és nyugat-európai gyakorlattal ellentétben a lakosság környezeti 
szemléletének megismerésére irányuló kutatásokat Magyarországon elhanyagolták. A 
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közvélemény-kutatásokban a politikai, aktuális közéleti eseményeket középpontba állító 
kutatások domináltak. Az eddigi környezeti tudatosságot tárgyaló survey (kérdıíves 
adatfelvétellel alátámasztott) kutatások elsısorban egy-egy meghatározó környezeti kérdésre 
fókuszáltak, így a hazai környezettudatosság finom-struktúrájával kevesen foglalkoztak.  
 A környezeti problémakörök megítélését taglaló vizsgálatokat Magyarországon a Gallup 
International alapozta meg. Az 1992-es „The Health of the Planet Survey” nemzetközileg 
reprezentatív közvélemény-kutatás a környezeti attitődöket, valamint a bőnözés, a 
megélhetés, az éhezés és a hajléktalanság megítélését mérte fel és hasonlította össze 30 
európai országban, többek között hazánkban is. A Magyar Gallup Intézet 1994-ben, „Zöldülı 
Magyarország” Környezeti attitődök 1994 ıszén címmel, megismételte ezt a vizsgálatot. Ez – 
a már csak a magyarok körében végzett elemzés – kissé árnyaltabbá tette az 1992-ben kapott 
eredményeket, de lényegében hasonló képet adott a magyar lakosság környezettudatáról. 
Egyértelmően kiderült, hogy a környezeti problémakör más társadalmi kérdéskörökkel 
összehasonlítva Magyarországon is a jelentısebbek között szerepel. Ezt a megállapítást más 
vizsgálatok is alátámasztották, mint pl. Mészáros József „Vélemények a környezetrıl” címő 
munkája.  
 Az országos felmérések mellett számos környezeti és társadalmi konfliktus feltárása 
kapcsán több esettanulmány is tárgyalta a környezeti tudatosság lokális jellemzıit (FISCHER 

GY. 1994; KEREKES S., KINDLER J. 1994; JUHÁSZ J., VÁRI A. és TÖLGYESI J. 1993; VÁRI A. et 
al. 1997; SZIRMAI V. 1999; PATAKI GY. – TÓTH G. 1999; LÁNYI A. 2001; SZANYI Á. 2004) a 
környezeti érzékenységet (HAVAS P. 1995; VARGA A. 1997; HAVAS P. – CZIBOLY Á. 2000) 
illetve a környezeti ügyek döntéshozatalainak elméleti alapjait (VÁRI A. 1996; FÜZESI ZS. – 

TISTYÁN L. 1998; RADÁCSI L. et al. 2000; ZSOLNAI L. 2001; BODA ZS. 2004). 
 Az 1990-es évektıl több olyan közvélemény kutatásokon alapuló eredmény született, 
amelyek szerint a magyar lakosságot érintı legfontosabb napi ügyek között a környezeti 
problémák is hangsúlyt kapnak. Az ökológiai érzékenység, a környezeti biztonságra 
vonatkozó aggodalmak felerısödtek, az állampolgárok környezeti kérdésekben egyre inkább 
állást akartak foglalni. A társadalom rádöbbent, hogy a központilag irányított környezeti 
politikák és szakértıi döntések mellett, környezeti kérdésekben a civil lakossági vélemények 
is mérvadók, sıt a lakosságnak vétójoga lehet. 
 A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Környezettudományi Intézete a felnıtt 
magyarok és a középiskolai korosztályok (13-18 évesek) környezeti problémákról alkotott 
véleményét és igényeit vizsgálta (BKE 2001, 2002). A felnıtt lakosság körében folytatott 
közvélemény kutatások eredményeivel összehasonlítva a kutatások rámutatnak, hogy az 
iskolai korosztály véleménye a környezeti problémákat és az azok iránti felelısséget érintı 
kérdésekben a felnıtt korosztályokétól eltérı. További eredmény, hogy a környezeti 
nevelésben-képzésben részesültek esetében felfedezhetı egy általánosnál pozitívabb 
környezetszemlélet s az ezzel együtt járó magasabb szintő hajlandóság a környezetkonform 
magatartás irányában.  
 A BKE vizsgálat eredményeit erısítette meg a Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) 
vizsgálata. E vizsgálat szerint a környezeti problémák iránti érdeklıdés a középiskolások és 
felsıoktatásban részt vevık körében nıtt, a fiatalabb generációk pedig egyre környezet-
tudatosabbak. A magasabb iskolai végzettségőek körében szignifikánsan nagyobb a 
környezeti tudatosság. Például a diplomások jóval nagyobb hajlandóságot mutatnak a 
háztartási szemét szelektív győjtésére. A GfK Piackutató Intézet szerint a lakosság többsége 
egyébként is pozitívan viszonyul az olyan környezetbarát tevékenységekhez, mint a szelektív 
hulladékgyőjtés. Ugyanakkor ezekbıl a vizsgálatokból az is egyértelmően kiderült, hogy a 
magyar átlagnépesség a mindennapi életben, a fogyasztásban nem igazán környezettudatos. 
 A közelmúlt évek egyik legalaposabb kutatása a „Cognative-WWF Ökobarométer 2004” 
címő projekt volt. Ez elsısorban arra kereste a választ, hogy a magyar lakosság milyen 
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környezettudatossággal lépett be az Európai Unióba. A kérdéseket a 15 éves és idısebb 
magyar lakosság számára fogalmazták meg. Ezek alapján a lakosság 20%-a katasztrofálisnak, 
50%-a súlyosnak ítélte a hazai és a globális környezet állapotát, alig akadtak olyanok, akik 
szerint minden rendben van.  
 A környezetkárosító emberi tevékenységek megítélése alapján, az elemzık a hazai 
lakosságot négy csoportra osztották:  
 

1. közönyösek (30%) 
2. atomfélık (29%) 
3. fogyasztási cikk fóbiások (24%) 
4. aggódók (17%)  

 

 A Magyar Gallup Intézet 2004-ben 1000 fıs országos reprezentatív mintán személyes 
megkérdezéssel közvélemény kutatást végzett a 18 éves és annál idısebb lakosság körében a 
környezetvédelmet, az energiafelhasználást és a velük kapcsolatos adópolitikát érintı néhány 
alapvetı kérdésben. 
 A kutatást végzık legfıbb kritikai észrevétele az állampolgárok környezeti aktivitásával 
hozható összefüggésbe. Megállapították, hogy a lakosság túlnyomó része ugyan hajlandó 
lenne egy bizonyos fokú (még ha nem is túl nagy) áldozatra, ugyanakkor sokan másoktól 
várnak megoldást. A kérdezetteknek csak egy kisebb csoportja gondolja, hogy a környezet- és 
természetvédelmi problémák megoldásában az egyes embereknek épp akkora felelıssége van, 
mint az önkormányzatoknak, a környezetvédelmi szervezeteknek és a kormányzatnak.  
 A lakosság szerint az államnak a környezetet erısen terhelı tevékenységeket 
fokozottabban kellene adóztatni, valamint szigorúbban kellene fellépni a legnagyobb 
környezetszennyezıkkel szemben, akik „nem fizetik meg az általuk okozott károkat”. A 
többség úgy véli, hogy a túlzott anyag- és energiafelhasználás fokozott adóztatása révén 
csökkenteni kellene a lakosság személyi jövedelemadó- és járulékterheit, sıt a kérdezettek 
70%-a elutasítja a felvetést, hogy több adót fizessen, még ha a többletet az állam a környezet 
állapotának javítására fordítaná is. Úgy véljük, hogy a Gallup által – a környezeti-adó- és 
többlet-árfizetési hajlandóságon keresztül – lemért környezettudatosság jól tükrözi az ország 
gazdasági helyzetét és a magyar lakosság szemléletét.  
 Az elmúlt évek környezettudatossággal kapcsolatos hazai vizsgálatainak eredményei azt 
mutatják, hogy a környezeti problémák közül több – elsısorban a szennyezések hatásai, az 
élelmiszerbiztonság és a fogyasztási pazarlás – a társadalmi érdeklıdés homlokterében áll 
(HUNYADY GY. 2000, SZÉKELY M. 2003, VALKÓ L. 2003). Az összehasonlító elemzések 
szerint a magyar lakosság többsége úgy véli, hogy lehetıség van arra, hogy az egyén is 
hozzájáruljon a világmérető gondok enyhítéséhez, vagyis a többség személyes cselekvésre 
alkalmas lehetıségeket lát a környezet védelmében. 
 Az ország lakosságának többsége tisztában van számos emberi tevékenység 
környezetkárosító hatásával, és ennek leküzdése érdekében cselekedni is hajlandó. Sajnos 
azonban sok komoly probléma valódi súlyát továbbra sem érzékeli (pl. közlekedés). Az is 
bizonyos, hogy sokkal inkább motiválhatók a pénzbeli hozzájárulást nem igénylı 
cselekedetek iránt, mint az iránt, ha valamiért a jelenleginél többet kellene fizetni (pl. 
szelektív hulladékgyőjtés). 
 Összességében a magyarok környezeti szemlélete nem tér el a nemzetközi trendektıl. A 
környezetbarát fogyasztás, a környezeti felelısség, a fizetési hajlandóság és a környezeti 
kérdésekben való szerepvállalások aránya más európai országokban tapasztaltakéhoz hasonló. 
 A többség környezeti kérdésekben többé-kevésbé aktivizálható, ugyanakkor egy jelentıs 
réteg továbbra is teljes passzivitást mutat. 
 A Magyarországon tapasztalható környezeti tudatosságra jelentısen hatott (sajnos nem 
elég átütıen) a környezeti konfliktusokat elemzı hazai tudományos közélet és bıvülı 
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szakirodalom. Számos kutató és szerzı egyre határozottabban foglalt állást a globális és 
lokális környezeti problémákat érintı kérdésekben. A tudományos kutatásoknak 
köszönhetıen – és ebben a különbözı földrajzi vizsgálatoknak igen nagy szerepe volt – az 
egész Kárpát-medence vonatkozásában felértékelıdtek a természeti és épített környezeti 
értékek. Bizonyítást kaptak a természeti-társadalmi-gazdasági konfliktusok összefüggései, 
Magyarország veszélyeztetettsége. A környezetterhelés csökkentésére egyre több kormányzati 
és civil kezdeményezés indult el, a környezeti jogok és kötelességek nagymértékben 
kibıvültek, sıt a hazai környezeti „szakszótárban” is megjelent a „környezeti demokrácia” 
fogalma. 
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Dr. Szabó Lajos1 – Pintér Nikolett2 – Vizler Vanda3 
 

Bélapátfalva és környéke idegenforgalmi bemutatása 
 
 

1. Magyarország turisztikai régiói 
 

 Magyarország Közép-Európában, a Kárpát-medencében fekszik. Országának területe nem 
éri el a százezer négyzetkilométert, nyelvét sehol másutt nem beszélik, népdalai nem 
hasonlítanak másokéra, mégis a magyar nép több mint ezer éve él Európa közepén. 
Történelmének gyakori ember- és értékpusztító sorsfordulói ellenére olyan értékeket mondhat 
magáénak, amelyek miatt sokan messze földrıl is felkeresik. 
Magyarország turisztikai szempontból öt nagy régióra osztható föl: 

• Dunántúl 
• Balaton 
• Budapest és környéke 
• Alföld és Tisza-tó 
• Észak-Magyarország (1. ábra). 

 

 
 

1.ábra. Magyarország turisztikai régiói (Forrás: www.mth.gov.hu) 
 
 

2. Az észak-magyarországi régió turisztikai potenciálja 
 
 Az észak-magyarországi turisztikai régió földrajzi és természeti adottságai alapján az 
ország egyik legváltozatosabb régiója. Turisztikai adottságai sokrétőek, többelemőek, sıt 
komplexnek is nevezhetıek. Ez a tény a régió meghatározó jelentıségő erıssége. A vonzerık 

                                                 
1Dr. Szabó Lajos Szent István Egyetem, GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet, Gödöllı E-mail: 
szabo.lajos@gtk.szie.hu 
2Pintér Nikolett Szent István Egyetem, GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet, Gödöllı 
3 Vizler Vanda Debreceni Egyetem, Rektori Hivatal, Debrecen E-mail: vizlerv@puma.unideb.hu 
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jelentıs része az elmúlt öt évben még inkább felértékelıdött, bıvülı tartalmú turisztikai 
választék alakult ki. 
 Hazánk legmagasabb csúcsa, az 1015 m magas Kékes, a világörökség részeként 
nyilvántartott Hollókı, az Aggteleki cseppkıbarlang, az ipolytarnóci ısmaradványok, a Bükk-
fennsík bioszféra-rezervátuma, valamint a történelmi borvidékek és városok, az épített 
örökségek, a vallási és történelmi emlékhelyek, nemzeti parkok, gyógy-és termálfürdık és 
klimatikus gyógyhelyek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a régió országos és 
nemzetközi tekintetben is megerısödı turisztikai potenciállal rendelkezzen. 
 A régióban található három megye közül Heves megye, illetve székhelye, az egyik 
legszebb magyar barokk város, Eger különösen jelentıs turisztikai szereppel bír (2. ábra).  
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2. ábra. Az észak-magyarországi régió megyéinek turisztikai szerepe (Forrás: KSH) 

 
 Eger évszázados építészeti emlékeinek, egyházi kincseinek, borkultúrájának, 
gyógyfürdıjének, valamint kulturális rendezvényeinek köszönhetıen Észak-Magyarország 
legjelentısebb idegenforgalmi központja; dióhéjban felsorolva az alábbi látnivalókkal 
büszkélkedhet: Egri vár, Gárdonyi-ház, Minaret, Dobó-tér, Líceum, Bazilika, Érseki palota, 
Érsekkert, Fazola-kapu, Minorita templom, Rác templom, Ciszterciek temploma, 
Szépasszonyvölgy, termál- és élményfürdı. 
 Egeren kívül azonban még számos látnivaló akad az észak-magyarországi régióban. 
 
 

3. Bélapátfalva idegenforgalmi bemutatása 
 

 Az Egertıl mindössze 20 km-re található a csodás természeti értékeket felvonultató kis 
város, Bélapátfalva alig várja, hogy megmutathassa magát az ide látogatóknak. Érdemes 
eltölteni itt egy pár napot, sétálni a Bükk erdeiben, hősölni a tóparton, és kívül-belül 
megtekinteni a cisztercita apátság lenyőgözı épületét. 
 Bélapátfalva (1903-ig Apátfalva) az Északi Bükkben, Egertıl 20 km-re északra fekvı 
település. A község a 786 m magas Bélkıtıl nyugatra, völgyben fekszik. A 2004-ben várossá 
avatott település határa a Bükki Nemzeti Park része. Bélapátfalva vidékét az államalapítás 
idején a Bél (Ug) nemzetség kapta. Híres apátságát II. Kilit egri püspök alapította 1232-ben a 
ciszterci szerzeteseknek. A templom és a monostor 1240-ben már fennállt. Az apátsághoz 
tartozó község nevét – villaabbatis = apátfalva – okleveleink elıször a XIV. században 
említik. A falu 1810-ben megnyílt porcelángyára az ország elsı üzemei közé tartozott. A kis 
„faktúra” híre eljutott a határon túl is; az itt elıállított díszes edények nagy sikert arattak. A 
XX. században cementgyár épült, kıedénygyárát a két világháború között cserépkályhagyár 
váltotta föl. 
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De mirıl híres ez a kis település? 
 
Bélkı hegy 
A hegy fehér sziklái 800 méter fölötti magasságba nyúlnak. 4 km hosszú tanösvény vezet a 
hegy tetejére, ahonnan páratlan látvány tárul elénk. Ez az ország legnagyobb földtani 
alapszelvénye. Az ösvény bekapcsolódik a bükki turistaút-hálózatba. A változatos formájú és 
színő sziklák tövében védett növények élnek. A magasból letekintve a várost láthatjuk, de 
tiszta idıben akár a Tiszát és a Tátrát is. A csapadékból keletkezı karsztvíz a hegy lábánál 
forrásokként tör a felszínre, s táplálja a völgyekben csörgedezı patakokat. Kortyoljon egyet a 
hős viző Lóczi-forrásból! 
 
Az apátság 
Bélapátfalva több mint 1300 éves. Az apátság 1232-es alapítása utánra tehetı a város 
kialakulása. A Bélkı alatti völgyben bújik meg a templom, valamint a ciszterciták által 
alapított egykori monostor maradványai is. Az apátság már a középkorban búcsújáró hely 
volt, a búcsúkat Nagyboldogasszony napján tartották és tartják hagyományosan a mai napig 
is. A templom jelenleg is mőködik, istentiszteletek, esküvık különleges helyszíne. Ez 
Magyarország egyetlen épségben megmaradt középkori ciszterci apátsági temploma (1. kép). 
 
Ritka cserépedények 
Az apátság mellett található az egykor híres cserépgyár épülete, melyben szemet 
gyönyörködtetıen szép étkészletek készültek. Mintázatukból késıbb jellegzetes bélapátfalvi 
stílus alakult ki (2. kép). 
 
A Lak-völgyi tó 
Festıi látványt nyújt az erdıkkel körülvett horgásztó. Nyáron strandolók, télen korcsolyázók 
kedvenc helye. Hatalmas, ápolt rétek várják a kempingezés, a sportolás és a napozás híveit. 
Kijelölt tőzrakó helyek csábítanak bográcsozásra, szalonnasütésre. A környék erdeiben 
lehetıség van hegyi kerékpározásra, túrázásra és vadászatra is (3. kép). 
 

   
 

1. kép. Az apátság (Forrás: 
www.belapatfalva.hu) 

 

 

2. kép. Cserépedény (Forrás: 
www.belapatfalva.hu) 

 

 

3. kép. A Lak-völgyi tó (Forrás: 
www.belapatfalva.hu) 

 
 

 Az ide látogatókat többféle kategóriájú, felszereltségő szálláshely várja; például a Bélkı 
Panzió, a Kalcit Motel, illetve a Telekessy Vendégház. 
 A turisták a Bélkı étteremben és a Szomjas Csuka kisvendéglıben a Lak-völgyi tó partján 
csillapíthatják étvágyukat. 
 Az ide érkezık az itteni látványosságok után megtekinthetik a környezı kis települések 
nevezetességeit is. 
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 Mint láthatjuk, Bélapátfalva és környéke számos látnivalóval kecsegteti az ide érkezıket. 
Nem érdemes kihagyni ezt a csodálatos vidéket, mert több meglepetést tartogat  
 
 

4. Bélapátfalva idegenforgalmi potenciáljának feltárására irányuló kutatás adatai 
 
 A bélapátfalvi Turisztikai Iroda segítségével 2006-ban készült egy kérdıíves felmérés, 
amelyet a Bélapátfalvára érkezı turisták töltöttek ki, és mely alapján sok érdekes dolgot 
megtudhattunk arról, hogy kik látogatnak el ide megtekinteni a helyi és környékbeli 
nevezetességeket. 
 A kutatás 2006-os adatai alapján a Bélapátfalvára érkezı turisták közül magasabb a férfiak 
aránya (57%), akik közül a legtöbben (36%) 19-30 év közöttiek. Nagyobb részt Kelet-
Magyarországról (32%) és Budapestrıl (28%) érkeznek a látogatók, akik túlnyomórészt (90 
%) elıször járnak a településen. A turisták több mint fele (51 %) több mint három napot 
töltött el Bélapátfalván, de magas (24%) volt azoknak az aránya is, akik egy-egy hétvégi 
kikapcsolódásra érkeztek. Az ide utazók célja az üdülés (45%) és a természeti adottságok 
megtekintése (31%) volt. A látogatók kivétel nélkül egyénileg szervezték meg az itt 
tartózkodásukat, többségük (60%) az interneten rendelkezésre álló információk alapján. A 
turisták nagy számban más településekre, fıként Szilvásváradra (42%) és Egerbe (26%) is 
ellátogattak. A természeti adottságok elnyerték a turisták tetszését, a megszervezésre kerülı 
programok terén azonban viszonylag alacsony a megelégedettségi mutató (3. ábra). 
 

Itt tartózkodása során, mi tetszett Önnek legjobban (1tıl 5ig 
pontozva)
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3. ábra. Megelégedettségi mutató (Forrás: szerzıi kutatás) 
 
 A turisták véleménye és a helyi televízióban elhangzottak alapján az alábbi területeken 
szükséges a fejlesztés, fejlıdés: 

• Mőemlékek megközelítése jármővel – mozgáskorlátozottak számára 
• Panziók és éttermek területén a járdák és a vízelvezetık karbantartása, tisztítása 
• Még rendezettebb, virágosabb utcák 
• Több, folytonos nyári program itt és a környezı településeken 
• Éjszaka is nyitva tartó szórakozó helyek 
• Vasúti menetrend kiírása a Cementgyári megállónál 
• A IV. Béla úton lévı és az átmenı forgalom által látható rossz házak, háztömbök, 

kerítések mielıbbi rendbe tétele, lebontása 
• A horgásztó és az elhordott hegy szépségének, látványosságának kihasználása 
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• Több étterem, olcsóbb étkezési lehetıségek, vendéglátó helyek kialakítása 
• Rendezett piac 
• Egy, minden árucikkre kiterjedı üzlet 
• A tó adottságainak teljesebb körő kihasználása 
• Több pad elhelyezése a tónál 
• Közvilágítás kiépítése a tó felé 
• Illemhely és ivóvíz vételi lehetıség kiépítése a tónál és az apátságnál 
• A tó és környékének renden tartása 
• Az apátság nyitva tartásának betartása 
• Kerékpárutak kiépítése. 

A fejlesztés kijelölt irányainak követése, a nagy nyilvánosság számára közvetített propaganda 
elısegítheti Bélapátfalva megismerését, a település turizmusának élénkítését. 
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Dr. Remenyik Bulcsú1:  
 

A Dráva menti területek ökoturisztikai fejlesztése 
 
 

A Dráva-vidékét a trianoni békeszerzıdéstıl az 1980-as évek végéig szinte a tökéletes 
elzártság jellemezte. A Barcs alatti szakaszra jellemzı hajdani teher- és személyfuvarozás 
elsorvadt. A szigorú ırizetnek köszönhetıen elsısorban csak a horgászok, s még néhány 
fanatikus jutott – határmegközelítési engedélyek megszerzésével, évszakos napszakos és 
térbeli korlátozások betartásával – a folyó közelébe, a turista ezen a vidéken ismeretlen volt. 
Ma már más a helyzet, az engedélyek megszüntetésével mindenki felkeresheti a területet. 
Érdemes, hiszen a terület hazai vonatkozásban – sıt sok tekintetben, európai viszonylatban is 
– páratlan, teljes szépségében és gazdagságában szolgálja a természet védelmét és egyúttal a 
kikapcsolódást is. A Magyar Országgyőlés a 28/1991. (IV.30.) OGY határozata alapján a 
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter a 7/1996. (IV.17.) KTM rendeletével 
létrehozta a Duna–Dráva Nemzeti Parkot. A Duna–Dráva Nemzeti Park megalakulása után 
idegenforgalmi tevékenység (vízi túrázás, horgászat stb.) csak a nemzeti park 
hozzájárulásával végezhetı.  

A Duna–Dráva Nemzeti Park megalakulásával új fejezet kezdıdött a folyó életében, a 
nemzeti park fontos feladata a terület páratlan botanikai és zoológiai értékeinek megırzése. A 
nemzeti park másik célja az egyedülálló vizes élıhelyek megmentése, és az ökoturizmus 
fejlesztése.  

Az Ormánság az ország egyik legszegényebb területe, fı kitörési pontnak tartják az 
idegenforgalom további fejlesztését. Az ökoturisztikai fejlesztéséhez azonban meg kell tartani 
a táj érintetlenségét, eredeti növényvilágának, állatvilágának helyreállítását. Ezért 2005-ben a 
nemzeti park és a megyei önkormányzatok – Európai Uniós támogatással – ökoturisztikai 
fejlesztésekbe kezdtek a folyó menti területeken. A fejlesztések korábbi elindítását 
akadályozta, hogy Horvátország Novo Virjénél vízerımővet akart építeni a Dráván. A 
síkvidéki vízerımő megépítése után értelmetlenné vált volna az ökoturizmus a Dráván, 2005-
ben Horvátország – Európai Uniós csatlakozási terveinek következtében − leállította a 
vízerımő építésének munkálatait. 

A Dráva nyári (július, augusztusi) vízhımérséklete és vízminısége lehetıvé teszi a 
strandolást. A folyó homokteraszokat épít a Barcs és Vízvár közti területeken. A homokpadok 
megközelítése nehéz, az utak a régi termelıszövetkezeti területeken vezetnek keresztül, 
melyek gyakran földutak. A fürdızést nehezítik a folyóban levı örvények és uszadékfák. Ha a 
horvát területen megnyitják a zsilipet, a homokpadokat elborítja a víz. A leglátogatottabb a 
Barcs-Drávaerdın lévı szabad strand. A fürdésre alkalmas részek viszonylag távol esnek a 
településektıl, az idevezetı utat csak a helybeliek ismerik. A Dráva vízi turizmusban betöltött 
szerepe ma még messze elmarad a természet adta lehetıségektıl. Déli határunk az elmúlt 
évtizedekben a szigorúan ırzött határszakaszok közé tartozott. A délszláv háború folyamán 
aknák kerültek a vízbe, melyeket az iszap mára betemetett. A határok miatt a túrázás 
határmegközelítési engedélyhez kötött, melynek beszerzése nehézségekbe ütközik, miután a 
horvát-magyar határszakasz schengeni határvonallá vált. A turizmus fejlıdésének az 
érdekében, a nemzeti park táborhelyeket és sátrazásra alkalmas területeket alakított ki. Az 
egyik legnagyobb beruházás, amely 2007-2008-ban valósul meg a barcsi szabad strand és 
szabadidıközpont kiépítése (105 000 000 Ft) [1]. A barcsi kikötı és a strand közötti Rinya-
híd építésével és a Rinya medrének rendezésével (35 000 000 Ft) [1]. 

                                                 
1 Dr. Remenyik Bulcsú Károly Róbert Fıiskola, Turizmus és Területfejlesztési Tanszék  
E-mail: bremenyik@karolyrobert.hu 



ÉLETMINİSÉG-LAKÓKÖRNYEZET-REKREÁCIÓ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 76 

 
 

1. ábra. A Dráva töltései, fontosabb települései és kikötıi (REMENYIK B. 2006) 
 

A kerékpáros turizmus iránt is nagy az igény ezekben a térségekben. Ajánlott kerékpáros 
túravonal: Barcs-Babócsa-Vízvár-Berzence-Csurgó-Gyékényes-İrtilos (GONDA T. 2005). Aki 
nem egy faluban szeretné eltölteni a pihenésre szánt idejét, annak javasolt ez a forma. A 
terület látnivalói nem közvetlenül az út mellett helyezkednek el, ezért ezek megközelítése 
kerékpáron könnyebb. 

A turisták fogadására több kikötı is épült a Dráva baranyai és somogyi szakaszán 
(1. ábra). A somogyi szakaszon Drávatamásiban és Barcson került sor nagyobb beruházásra, 
emellett hasznosították a már meglévı szentborbási kikötıt. Baranyában Drávasztárán és 
Drávaszabolcson épültek kikötıhelyek és kiszolgáló létesítmények, tisztálkodási és pihenést 
szolgáló épületek. Drávasztárán a pontonkikötı megépítésétıl a település idegenforgalmának 
fellendülését várják, és különbözı programok szervezésével kívánnak kapcsolódni a vízi 
túrázáshoz. A drávai hajós turizmusban sok a kiaknázatlan lehetıség. A határfolyón Barcsról 
a sétahajó Drávatamásiig közlekedik, az úti célok között a védett Dráva-sziget is szerepel 
majd, a Drávaszabolcsról induló hajóknak a Kormorán szigetekig visz az útja. A hajó igény 
szerint kiköt Majláth-pusztán, Vejtiben, Drávasztárán, Szentborbáson, Drávatamásiban, de 
Barcson is. A folyón rendszeresen szerveznek kajak és kenutúrákat, de csónakkal is csak 
meghatározott helyeken köthetnek ki a kirándulók. A túrázás engedélyhez kötött, az 
útvonalengedély mellett szükség van a nemzeti park és a határırség hozzájárulására is. 

A Dráva határközelsége miatt viszonylag háborítatlanul ırzıdtek meg a folyóhoz 
kapcsolódó ökoszisztémák, amelyek ma Európa utolsó természetközeli állapotban fönnmaradt 
nagy folyójává teszik. A szürke gémek kolóniái találhatók a vízhez közeli égeresekben, a 
háborítatlan dús lombú erdıkben több fekete gólya pár is fészkel, s itt található a kormorános 
erdı is, a tömegesen fészkelı kárókatonák telepe. Különleges színfoltja a területnek a mattyi 
madár emlékpark, amelynek kopjafái hazánkban kipusztult madárfajokra emlékeztetnek. A 
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Dráva és mellékfolyóinak árterét szintén holtágak és galériaerdık kísérik. A morotvákban 
szép lebegı hínártársulások vannak (sulyom, tündérfátyol, rucaöröm, kolokán stb. 
állományaival), de ingóláp is elıfordul. A Dráva menti ligeterdık, erdıszélek egyedülálló 
értéke a magasszárú kocsord, a Dráva zátonyain pionír növényzetben él (hazánkban csak itt) a 
csermelyciprus. A Dráva vize tiszta, ezt tükrözi tegzes fajokban való gazdagsága. A hazai 
Dráva-szakasz az itt élı 48 halfaj bizonyított elıfordulásával halban leggazdagabb vizeink 
egyike, ezért érdemes lenne a horgászturizmust is továbbfejleszteni. A halállomány 
fennmaradása szempontjából kiemelkedı jelentısége van a Dráva homok és kavicspadjainak, 
mivel ezek egyes folyami halak utolsó ikrázó helyei. A Dráva homokpadjai a part mentén élı 
madarak kedvelt tartózkodási helyei. A lefőzıdött morotvák nádasaiban, bokorfüzeseiben 
népes gémtelepek vannak. Itt elsısorban bakcsók, vörös gémek és kis kócsagok költenek 
együtt. A szürke gémek kolóniái találhatók a vízhez közeli égeresekben. A háborítatlan, dús 
lombú erdıkben több fekete gólya pár is fészkel. A Dráva menti galériaerdık élete tavasszal 
és ısszel a legmozgalmasabb. A főzek lombkoronájában ilyenkor ezrével vonulnak az 
énekesmadarak: pityerek, billegetık, füzikék, poszáták, rigók, vörösbegyek. Terített asztal 
számukra az ártéri erdı, fıleg nyár végén, amikor még milliárdnyi a rovar, különösen a csípı 
szúnyog. Különleges színfoltja a területnek a mattyi Madár Emlékpark, melynek kopjafái a 
hazánkban kipusztult madárfajokra emlékeztetnek. A térségben tekinthetı meg a kormorános 
erdı is, mely a kárókatonák tömeges fészkelı telepe.  

A tanösvényeket Drávaszentesen, Drávatamásiban, Babócsán a nemzeti park engedélyével 
látogathatók, néhány terület teljesen elzárt a nagyközönség elıl. Az elmúlt évben a Dráván 
1100-1200 vízi túrázó ismerkedhetett meg a táj szépségeivel. A harmincas csoportok két, 
háromnaponta követték egymást a vízen.  

Az Ormánság területén a part menti szinte még érintetlen területek – melyeket a Duna–
Dráva Nemzeti Park zöld folyosójaként is emlegetnek kiváló túrázási-kirándulási 
lehetıségeket biztosítanak a természet szerelmeseinek. A part menti séta közben 
megfigyelhetı a sok helyütt zabolátlan Dráva, mely változatos mederviszonyaival, gyakori 
vízszintingadozásával, tisztaságával lenyőgözi a kirándulót. 

A partot holtágak, alacsony és magaspartok kísérik, a tájat puhafa és keményfa ligeterdık, 
a folyót galériaerdık kísérik, helyenként mocsárrétek is kialakultak. 

A túrázóknak bemutatják a terület élıvilágát is, melyek között védett fajokkal is 
találkozhatnak. Ilyen például a kavicson fészkelı, fokozottan védett kis csér. A lefőzıdött 
morotvák nádasai a gémek és kócsagok, a dús lombú erdık a fekete gólyák kedvelt fészkelı 
helyei, a főzek lombkoronájában énekesmadarak bújnak meg. 

A területen lehetıség van kirándulások, túrák lebonyolítására, ezt azonban a Duna–Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóságán elıre kell jelezni, és szakszerő túravezetıt adnak a csoportok 
mellé. 
A Duna–Dráva Nemzeti Park által ajánlott túraútvonalak a Dráva mentén (IVÁNYI I. – 

LEHMANN A. 2002): 
• Szentborbás-Felsıszentmárton-Szentborbás, látnivalók a puhafa ligeterdık, a rétek 

növény és állatvilága, Dráva-parti vizes élıhelyek (holtág, mocsár) madárvilága. A túra 
hossza: 8-10 km 

• Old és Zaláta közötti Dráva-szakasz, szaporcai Fekete-víz – Szaporca – kisinci Ó-
Drávameder – Szaporca útvonal, látnivalók a Fekete-víz hídja, Ó-Drávameder. A túra 
hossza 4 km. 

• Szaporcai Fekete-víz – a kisinci Ó-Dráva meder – Majláthpuszta, a látnivalói az Ó-
Dráva meder, Dráva-töltés, gátırház, Dráva-parti élıhelyek. A túra hossza 10 km, és 
elsısorban kerékpározóknak ajánlják, mivel nem a kiindulási ponton ér véget. 

Az Ormánság területén jelenleg kijelölt túraútvonalak még nincsenek, de a Baranya Megyei 
Természetbarát Szövetség a Tenkes Csárdától Majláthpusztáig vezetı túrautat alakított ki, 
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amit a tervek szerint 2008 nyaráig szeretnének teljesen kiépíteni. Az ökoturisztikai 
fejlesztések között, Sellye központtal a turisztikai információs centrum kiépítése 
(33 850 000 Ft), Kémesen a Duna–Dráva Nemzeti Park növényvilágának bemutatása 
(27 300 000 Ft), Kovácshidán Duna–Dráva Nemzeti Park állatvilágának és madárvilágának 
bemutatása (28 240 000 Ft), Drávaszentesen Erdei iskola építése (95 700 000 Ft) szerepel [1]. 

A fejlesztések másik csoportja Zákány és İrtilos térségéhez kötıdik, a vályoggal borított 
dombos-völgyes felszíne hazánkban egyedülálló növényfajoknak és társulásoknak ad otthont. 
Az országban máshol nem található bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, éger és 
kırisligetekben él a hármaslevelő szellırózsa, a hármaslevelő fogasír, az osztrák és hegyi 
zergevirág. A védelem nagyon aktuális, mert a mezıgazdasági parcellákkal körülvett 
völgyekben található természeti értékek erısen veszélyeztettek. A Nemzeti Park természeti 
értékei már a múlt században felhívták magukra a figyelmet, Richard Bright angol orvos-
utazó 1815-ben kelt útinaplójában többek között gyönyörő Dráva menti erdıkrıl írt. 1987-ben 
a Dráva mellett három Természetvédelmi Terület létesült: a zákányi Tölös-hegy TT, az 
İrtilosi Vasútoldal TT és az İrtilosi Szent Mihály-hegy TT. 1991-ben védelmet kapott a 
gyékényesi Lankóci-erdı. İrtilostól Szentborbásig, a Dráva 26 községhatárt érintı somogyi 
szakaszán 16.657 ha a védett terület, ebbıl fokozottan védett 4.760 ha. Az ökoturisztikai 
fejlesztések között a Berzence turista bázispont Duna–Dráva Nemzeti Park bemutatótermei 
(16 200 000 Ft), Gyékényes búvárbázisa, a vízivilág és horgászati bemutatóhely kialakítása 
(31 800 000 Ft), a zákányi vár bemutatása és közösségi találkozóhely kiépítése (4 500 000 Ft) 
szerepelnek [2]. Továbbá a tervek között szerepel, hogy 2009-re elkészül az ırtilosi vizitúra 
kiinduló állomás kialakítása, a tájjelegő építészet és a hegybirtokosság történetének a 
bemutatása (36 200 000 Ft) [2]. A fejlesztések 2009 végére valósulnak meg, és összegük eléri 
az 500 000 000 forintot. 
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Vasas Attila1 
 

A rekreációs potenciál különbségei a Bükk északi és déli oldalán 
 
 
 A Bükkrıl a legtöbb embernek Szilvásvárad Szalajka-völgy, Lillafüred, Eger vagy az 
Istállós-kı jut eszébe. A hegységnek azonban nem csak a keleti és a nyugati oldala értékes, 
hanem számos látnivalót rejt a déli és az északi része is. A turisták utazási döntését alapvetıen 
meghatározzák a potenciális célterületek által kínált attrakciók. 
 Dolgozatomban a Mezıkövesdi és az Ózdi Kistérség idegenforgalmi lehetıségeit és 
eredményeit hasonlítom össze. Arra keresem a választ, hogy vajon a két kistérség 
turistaforgalmában megmutatkozó különbségek mennyire hozhatók kapcsolatba az 
adottságaikkal, ill. milyen mértékben függnek az adottságok kihasználtságától, a rájuk 
alapozódó turisztikai termékkínálat mennyiségétıl és minıségétıl. 
 
 

1. Táji adottságok 
 
 A Mezıkövesdi Kistérség a Bükkalja és a Borsodi-Mezıség, míg az Ózdi Kistérség a 
hegység északi elıterét képezı Upponyi-hegységre, valamint a Gömör–Hevesi- és a Borsodi-
dombság területére  terjed ki  (MAROSI S. – SOMOGYI S. 1990).  
 A Bükkalja miocén idıszaki riolittufa takaróját északról paleogén, délrıl pannon üledékek 
keretezik. A szelíd dombsági táj völgyeiben meghúzódó falvakat erdıfoltokkal, 
szılıtáblákkal és szántókkal tarkázott lejtık és dombhátak kísérik. A kistérség északi része 
már felnyúlik a karszt és periglaciális formákban gazdag, erdı borította Központi-Bükk 
területére. A Borsodi-Mezıség a pleisztocén során felhalmozódott Észak-alföldi hordalékkúp-
síkság része. Jobb minıségő részeit szántók uralják, s csupán a déli részét képezı Borsodi 
Tájvédelmi Körzet szikes pusztái és ártéri, mocsári társulásai ırzik a táj eredeti értékeit.  
 Az ódei kızetekbıl felépülı, völgyekkel szabdalt, erdıborította Upponyi-hegység tájképi 
értékét nagyban növeli a Lázbérci-tározó. Természeti értékeit a Lázbérci és a Tarna-vidéki 
Tájvédelmi Körzet „ırzi”. Fıleg oligocén és miocén üledékeken formálódott ki a Gömör–
Hevesi- és a Borsodi-dombság. Az eróziós és deráziós völgyekkel erısen tagolt, csuszamlásos 
formákban gazdag dombsági tájakat erdık és legelık uralják (MARTONNÉ E. K. 2001). 
 
 

2. Megközelíthetıség 
 
 Az Ózdi Kistérséget 29 település alkotja2. Közúton – a területet érintı fıútvonalaknak 
köszönhetıen – mindegyik jól megközelíthetı. A települései közül a Borsodnádasd-Ózd-
Putnok útvonal mentén fekvık a legforgalmasabbak, amelyeket a 25-ös és a 26-os számú 
fıutak főznek fel. Vasúton a Miskolc-Ózd, vagy egy szinte kalandos kirándulással felérı 
Eger-Putnok vonalon lehet elérni a kistérséget. 

                                                 
1 Vasas Attila Debreceni Egyetem, TEK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen E-mail: 
vassattila2001@yahoo.com 
2 Az Ózdi kistérség települései: Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, 
Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Gömörszılıs, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér, Királd, Kissikátor, 
Lénárddaróc, Nekézseny, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Sáta, Serényfalva, Uppony, 
Borsodnádasd, Ózd, Putnok. 
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 A Mezıkövesdi Kistérséget 20 falu és Mezıkövesd városa alkotja3. Közúti közlekedést 
tekintve a kistérség déli részét átszelı 3-as számú fıút, valamint az M3-as autópálya mind 
Budapest, mind Miskolc felıl gyors megközelíthetıséget tesz lehetıvé. A kistérség északabbi 
települései az Alföld felé tartó völgyek útjain közelíthetık meg. A Budapest-Miskolc 
vasútvonal szintén kettészeli a kistérséget. 
 A Mezıkövesdi Kistérség közlekedésföldrajzi helyzete jóval kedvezıbb, hiszen az ország 
településeinek döntı többsége felıl az Ózdi Kistérség megközelítése körülbelül egy óra 
többletet jelent. Az idegenforgalmi szempontból elınyös zsáktelepülések, amelyek mindkét 
térségben elıfordulnak (pl. Gömörszılıs, Kissikátor, Uppony, vagy Bükkzsérc, Kács) 
közutakon könnyen megközelíthetık. 
 
 

3. Ökoturizmus, túrázás 
 
 A természeti értékekben mindkét terület bıvelkedik. Táji, domborzati adottságaiknál, élı 
és élettelen természeti értékeinél fogva, egyaránt alkalmasak az ökoturizmusra, túrázásra.  
 Az Ózdi Kistérség jelzett turistautak által jól bejárható, a teljes hosszuk 121 km. Közülük 
három emelhetı ki: az Országos Kéktúra útvonala, amely Kelemért és Upponyt érintve vezet 
át a területen, a Kohászok útja, amely 115 km-es hosszával összeköti Észak-Magyarország 
három kohászvárosát Miskolcot, Ózdot és Salgótarjánt, a harmadik a helyi világháborús 
események helyszíneit felfőzı Partizán út, amely mintegy 20 km hosszan a Hangonyi-tótól 
Borsodnádasdig tart.  
 Az Ózdi Kistérség különleges természeti értékei közé tartozik az Upponyból induló 
Vízköznek is nevezett szők szurdokvölgy, amely rendkívül gazdag növényritkaságokban, de 
értékesek a geológiai feltárásai is. Sokak számára ismerıs tankönyvi példa a hegycsuszamlás 
által elgátolt Arlói-tó. Tájképi értéket erısen lerontja a tópart horgászviskókkal történt 
nagyfokú beépítettsége. A Borsodi-dombság legfıbb nevezetességei a fokozottan védett, 
csuszamlással keletkezett keleméri Mohos-tavak, amelyek hepe-tavaiban mintegy 3000 éves 
tızegmohalápokat ıriznek (NAGY K. 1984). 
 A falvak közül egyedei kínálatával kiemelkedik Gömörszılıs mint ökofalu, ahol a 
fenntartható fejlıdés elvére alapozva valósítják meg az idegenforgalmi fejlesztéseket.  
 Az Észak-magyarországi turisztikai régióban eddig több mint 50 tanösvényt létesítettek. 
Ezek közül csupán egy, a Szalamandra tanösvény érinti Uppony határában az Ózdi 
Kistérséget.  
 A Mezıkövesdi Kistérség területén összesen 90 km jelzett turistautat találni, kiemelendı a 
Török út, mely Eger irányába vezeti a kirándulókat. A Mezıkövesdi Kistérségben nagyobb 
figyelmet fordítanak a természeti és mővi értékek bemutatására. Ennek érdekében létesült az 
Ördögtorony és a Kaptárkı tanösvény, amely többek között a Bükkalja legismertebb 
geomorfológiai értékét, a kaptárköveket mutatja be Cserépfalu és Szomolya határában. A 
riolittufából kiformált kúpos formákat a Bükkalja számos településén megcsodálhatjuk pl. 
Cserépváralja, Bogács [3]. 

 A Mezıkövesdi Kistérség északi permére lehúzódó Bükki Nemzeti Park is számos 
látnivalót kínál. Attrakciókban különösen gazdag a szigorúan védett Hór-völgye. Triász 
mészkıben kiformált barlangjai közül az ısemberleleteirıl nevezetes Subalyuk mindenki 
számára látogatható, viszont a cseppkıgazdag Hajnóczy-barlangot fokozottan védett státusza 
miatt csak a barlangászok ismerhetik meg. A Hór-völgy flórája is igen értékes. Virággazdag 
sziklagyepek váltakoznak karsztbokorerdıkkel, mészkedvelı tölgyesekkel, az összeszőkülı 

                                                 
3 A Mezıkövesdi kistérség települései: Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka, Bükkábrány, Bükkzsérc, 
Cserépfalu, Cserépváralja, Csincse, Egerlövı, Kács, Mezıkeresztes, Mezınagymihály, Mezınyárád, Négyes, 
Sály, Szentisván, Szomolya, Tard, Tibolddaróc, Vatta, Mezıkövesd. 
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völgyszakaszokon pedig a szurdokerdık számos növényritkaságai (pl. Scopoli-füve) is 
megjelennek (BARÁZ CS. 2002). A túrázók kedvelt úti célja a Tardi-patak összesült 
riolittufába mélyülı látványos kızetoszlopokkal, kıtömbökkel övezett szurdoka, a Felsı-
szoros is.  
 Új pihenıhelyek, kilátók kiépítése kevés helyen történt meg (Cserépfalu, Bogács, 
Borsodbóta), a meglévık karbantartására illetve újak építésére lenne szükség. Az Ózdi 
Kistérségben erre alkalmasak lennének az İrhegyek, valamint az Uppony és Sajómercse vagy 
a Sajóvelezd és Sajónémeti közötti terület. 
 
 

4. Aktív turizmus 
 
Lovas turizmus 

A túra- és tereplovaglás adottságai igen kedvezıek mindkét területen, internetes reklámmal is 
rendelkeznek Uppony, Sajóvelezd, Hangony, illetve Cserépfalu, Mezınyárád és Tibolddaróc. 
A turizmusba való bekapcsolódásuk mértéke a legtöbbnél még igen kicsi, ennek okai igen 
eltérıek: tıkehiány, a vállalkozói kedv, vagy a hozzáértés hiánya. Fejlıdésüket segíthetné a 
jövıben egy regionális, a lovas istállók és szolgáltatók együttmőködésére épülı hálózat 
kialakítása (PISKÓTI I. 2000). 
 
Kerékpáros turizmus 
A kis forgalmú, alsóbbrendő utak alkalmasak kerékpározásra, a legtöbb falusi szállásadónál a 
kerékpár is biztosított a vendégek részére. Fontos lenne az intenzívebb marketing térségi 
szinten is, hogy nem csupán a nemzeti parkok szervezte kerékpártúrák lennének rendszeresek. 
A Mezıkövesdi Kistérségben az EUROVELO hálózathoz való csatlakozás jelentheti a 
fellendülés alapját, Ózd térségében egyetlen kerékpárút Ózd és Borsodnádasd között van, ezt 
azonban leginkább a helyiek használják. 
 
Vadászturizmus 
Több település esetében a vadásztársaságok közremőködésével évente több alkalommal is 
szerveznek vadászatokat, ekkor az ország különbözı részeirıl fogadják a vadásztársakat és 
családtagjaikat. Az Ózdi Kistérségben ez 10, míg a Mezıkövesdi Kistérségben 4 településnél 
lehetıség.  
 
Vízi turizmus 
Csak az Ózdi Kistérségben a Sajó kínál erre lehetıséget. Minden évben sor kerül a Sajó-túrára 
Sajópüspöki-Tiszaújváros között. Fejlesztési tervek, elképzelések vannak kempingek és 
kikötık létesítésére, de a legfıbb probléma a tıkehiány [2]. 
 
Horgászturizmus 
Az Ózdi Kistérségben az Arlói-tó és a Lázbérci-tározó és a Sajó várja a horgászokat. A 
Mezıkövesdi Kistérségben Bogács és Sály halastavai szintén igen kedveltek. 
 
 

5. Egészségturizmus 
 
 A jó levegı mindkét kistérségben adott köszönhetıen az ózdi nehézipar 
szerkezetváltásának is. Ami a Mezıkövesdi térség fı vonzereje a bogácsi Strand- és 
Termálfürdı, valamint a mezıkövesdi Zsóry Termál- és Gyógyfürdı, amely Észak-
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Magyarország egyik legnagyobb fürdıje. Meghatározó a belföldi vendégkör, külföldrıl fıleg 
szlovákok, lengyelek érkeznek. 
 Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetıen mindkét fürdıben több felújítás és bıvítés is 
történt, közülük az egész térség számára az egyik legfontosabb, hogy a Tourinform 
ideiglenesen a fıszezonban mőködı irodát helyezett ki a Zsóryhoz. Régi probléma, hogy 
Bogács fedett medencék létesítésére beadott pályázatai sikertelenek, pedig ezek 
megépítésével jelentısen mérséklıdne a falu idegenforgalmának erısen szezonális jellege 
(MARTONNÉ E. K. 1985). Északon egyedül Ózd rendelkezik Strandfürdıvel a hozzá 
kapcsolódó kempingben évente jelentıs a külföldiek száma is (fıként hollandok), valamint 
szerényebb forgalommal Arlóban mőködik a Tófürdı. 
 
 

6. Kulturális turizmus 
 
 A legfontosabb turisztikai attrakciók a kastélyok, kúriák, várak, múzeumok és különbözı 
rendezvények. 
 A Mezıkövesdi Kistérségben összesen hét kastélyt, illetve kúriát találni, várromok közül 
kettı érdemel említést az Ódor-vár és a Cserépvár. Az Ózdi kistérségben öt kastélyt illetve 
kúriát, várromok címén kilenc földvárat, vagy már csak a nyomait találni. 
 Mindkét kistérségben az épületek többsége rossz állapotban van környezete elhanyagolt, 
vagy valamilyen intézmény, pl. óvoda mőködik falai között így szintén nem szolgálhatja a 
turizmust. Az épületek többsége kihasználatlan turisztikai potenciált képez. 
 A várromok és a földvárak jó kirándulási célpontok, azonban csak az egykori árkokat vagy 
az erıdítések helyét, maradványait lehet megtalálni. Ösvény, vagy turistaút vezet ezekhez, de 
nincsenek megfelelıen kitáblázva, sem a maradványok mellett nincs tájékoztatás elhelyezve, 
így még inkább feledésbe merülnek ezek az emlékek. 
 A kulturális turizmushoz sorolják a vallási turizmust is, mindkét területen több jelentıs 
értéket képviselı templomot találni. 
 Rendezvények közül a Cserépváralján minden évben megrendezett „Váraljai Mővészeti 
Napok”, Arlóban a Suvadás Kézmőves és Folklór fesztivál, Gömörszılısön Képzımővészeti 
Alkotótábor és a Gömör-Tornai fesztivál a jelentısebbek. A programszervezésben különösen 
a fıszezonban Bogács és Mezıkövesd a legkiemelkedıbb rendezvénysorozatainak 
köszönhetıen.  
 A népi építészet megmaradt emlékei legtöbbször tájházzá alakítva színesítik egy-egy 
település kínálatát. A Mezıkövesdi Kistérségben hat helyen (Bogács, Borsodgeszt, 
Cserépfalu, Cserépváralja, Szomolya, Tard), az Ózdi Kistérségben három helyen (Arló, 
Borsodszentgyörgy, Sajóvelezd) találni tájházat. 
 Csak Mezıkövesden 14 múzeum, galéria valamint emlékház várja a vendégeket a 
környezı falvakban a kiállítóhelyek száma összesen 11. 
 Az Ózdi Kistérségben a városi múzeumokat is beleszámolva összesen 13 kiállítóhely van. 
 Hazánkban is egyre többen próbálkoznak egy adott témához kapcsolódó attrakciókat 
francia példa alapján egy út vagy körút mentén felfőzni. Ezek az ún. tematikus utak egyénileg 
végigjárható állomásokat tartalmaznak. Ilyen az Ózdi Kistérséget érintı Vaskultúra útja, a 
Szlovákiával közös Gótikus út, a Panoráma út és a Középkori templomok útja. 
 A Vaskultúra útja esetében sajnálatos tény, hogy a nehézipar átalakításával sok olyan érték 
eltőnt, amely igazi turisztikai attrakciót képviselhetett volna nemcsak a térségben, de akár 
országosan is (az utolsó nagyolvasztó szétbontása, a fogaskerekes vasút megszüntetése). 
 A Mezıkövesdi Kistérséget szintén érinti a Vaskultúra útja (Mezıkövesd – Mezıgazdasági 
Gépmúzeum), valamint a Panoráma út. 
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 A déli területnek a gyógyvizek mellett az igazi kuriózuma a matyóság és annak 
népmővészeti értékei. Területi lehatárolásban három település: Mezıkövesd, Szentistván, 
Tard képezi az ún. matyó-vidéket. 

 

 
7. Bor- és gasztronómiai turizmus 

 
 Az Észak-Magyarországi Régióban jelenleg hat Borút (Mátraalja, Bükkaljai, Tokaj-
hegyaljai, Egri, Tállyai és Rákóczi) mőködik. Ezek olyan bejárható útvonalat jelentenek, ahol 
szılı és borfeldolgozó, borkínáló és eladóhelyek, valamint egyéb programok várják a 
turistákat. A jövıbeli fejlıdésük alapját jelentheti, hogy elkészítették a Borút Minısítési 
Kartáját, amely a szolgáltatókkal szembeni követelményeket határozza meg. Az Ózdi 
Kistérségben a filoxéravészt követıen befejezıdött a szılészet, bár figyelemreméltó pincék 
maradtak használtban napjainkig, pl. Uppony négyszintes pincerendszere. 
 A Bükkaljai Borút a Mezıkövesdi Kistérségben meghatározó szerepő, s igen jó 
marketingtevékenységet folytatnak (újságok, internet). A legjelentısebbek Cserépfalu, 
Bogács és Tibolddaróc pincesorai. Komoly vetélytársat képez Eger közelsége, mind boraival 
mind rendezvényei révén. 
 A gasztronómiát illetıen a Mezıkövesdi Kistérségben évente megrendezett eseményekkel 
várják a turistákat. Kiemelkedik szervezésben Bogács (pl. Tiszai halnapok, Summás étkek, 
Márton napi vigaszságok) és Cserépfalu (pl.”Nyitott pincék, tele poharak, üres hordók” pince-
, bor- és nótatúra), Szomolya a Cseresznye-fesztivállal, a Kácsi Vadlakoma, vagy a Daróci 
pincék Fızıfesztiválja évrıl évre több és több vendéget eredményez. Az Ózdi Kistérségben 
egyedül Kissikátor említhetı a Gombafesztivállal, jelentısége csekély mivel nincs megfelelı 
reklámja. 
 

 
8. Az idegenforgalom mutatói 

 
 Az adottságok a két kistérségben alapvetıen a falusi turizmus kialakítására alkalmasak, ha 
komplex termékeket kínálunk a fent felsoroltakból. A két kistérséget tekintve a 
magánszálláshelyek dominálnak.  
 Csupán Mezıkövesd és Bogács a kivétel, ahol az egészségturizmus a meghatározó 
turizmusforma, így itt több mőködı kereskedelmi szálláshely egységet találni: Bogácson (32), 
Mezıkövesden (15), továbbá Cserépfalun és Cserépváralján mőködik 1-1 kereskedelmi 
szálláshely, de csak a fıszezon idején.  
 Az Ózdi Kistérség 8 kereskedelmi szálláshelye közül csupán 3 üzemel egész évben, 2 
Ózdon és 1 Dubicsányban, nyaranta Arlóban 2, Ózdon további 1, Sátán és Upponyban 1-1 
szálláshely mőködik (1. táblázat). 
 

1. táblázat. A férıhelyek és a vendégéjszakák száma a két kistérségben, 2005 (Forrás: www.ksh.hu) 
 

Ózdi Mezıkövesdi Kistérség 
  Férıhely Vendégéjszaka Férıhely Vendégéjszaka 
Falusi szállásadás 191 2378 2511 20.989 
Fizetıvendéglátás 41 501 1130 13.649 
Kereskedelmi szálláshelyek 740 11.731 3100 131.309 

Összesen  972 14.610 6741 165.947 
 

 Az Ózdi Kistérségben a falusi szállásadásban kiemelkedı Farkaslyuk, Uppony és 
Gömörszılıs. A két utóbbi település az ahol a környezet, a közösség és a látnivalók 
együttesen biztosítják a folyamatos vendégforgalmat. A Mezıkövesdi Kistérségben a falusi 
szállásadás több falu esetében igen jelentıs: Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu, Szomolya, Tard. 
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A több éves múltra visszatekintı rendezvények és a karbantartott, felújított települési értékek 
évrıl évre több és több vendéget vonzanak a térségbe (1. ábra). 
 

 
 

1. ábra. A vendégéjszakák száma a falusi szállásadásban, 2005 (KSH adatok alapján szerkesztve) 
 

 
9. Összegzés 

 

 A Mezıkövesdi Kistérségnek három meghatározó potenciálja van: a két gyógyfürdı és a 
matyóság. Ezekre alapozva a legnagyobb forgalmú a két fürdıvel rendelkezı település 
Bogács és Mezıkövesd. A környezetükben található falvak számára is elınyös a két 
gyógyfürdı léte, azonban közülük egyre többen próbálnak helyi értékekre alapozva igényes 
kínálatot létrehozni. A kérdıíves felmérések alapján a vendéglátók és polgármesterek 
együttmőködésbeli hiányosságokat, idegenforgalmi infrastruktúra elégtelen voltát és a 
hiányos marketingtevékenységet jelölték meg problémaként. 
 Az Ózdi Kistérségben a turizmus feltételei Gömörszılıs és Uppony esetében adottak 
leginkább, javítani kellene a szolgáltatói háttéren és a szálláshelyek komfortfokozatán. A 
kistérségben kevés országos vagy regionális jelentıségő attrakció található, a helyi értékek 
nincsenek kellıen felkarolva, mert általuk is bıvíteni lehetne a kínálatot. Jelenleg a legtöbb 
településnél azonban nem olyan a környezet és a helyiek kezdeményezı képessége, amely 
fellendíthetné a forgalmat. Arló és Sajóvelezd említhetı úgy, ahol megfelelı szervezéssel 
ígéretes kínálatot lehetne kialakítani. A térségben a rendszerváltás után kialakult 
munkanélküliség felszámolása napjainkban is a legfıbb gond, a helyi döntéshozó szervek 
inkább a kereskedelmi és ipari munkahelyek létesítésre helyezik a hangsúlyt, a turizmus 
legtöbbször csak egyéni kezdeményezésekként jelenik meg. 
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Látványtérképezés a Medves-térségben3 
 
 

1. Bevezetés 
 
 A turistáknak létrehozott útvonalak, mint lineáris attrakciók igen népszerőek világszerte és 
hazánkban is. Az egy téma köré szervezett tematikus utak kialakításának legfontosabb célja 
egy terület természeti-kultúrtörténeti adottságainak, értékeinek, esetleg valamilyen 
különlegességének bemutatása. Ezáltal ezeknek az objektumoknak jelentıs oktató-nevelı 
szerepük is van a kisiskolás korúaktól a felnıttekig, s különösen a környezettudatos nevelés 
szempontjából van jelentıségük. Leggyakrabban tanösvények formájában találkozhatunk 
velük, amelyek állomásait végigjárva az értékek bemutatásán túl, azok megırzésének 
fontosságáról és módjáról is informálódhatunk (KARANCSI Z. – HORVÁTH G. 2004; KÁRÁSZ I. 
2003).  
 Fontos az is, hogy a turista kellıen motivált legyen, hiszen egy útvonal, mint turisztikai 
attrakció megtekintése definíció szerint csak akkor valósul meg, ha a látogató az útvonalat 
végigjárja, megtekintve az azon kialakított bemutató-, kilátópontokat. Ha csak egy pontot 
keres fel a turista, akkor nem az útvonalat tekintette vonzónak, hanem vagy annak témáját, 
vagy egy abból kiragadott elemet illetve helyet (PUCZKÓ L. – RÁTZ T. 2000).  
 A különbözı témákra felfőzött tematikus utak lehetıségei azonban még messze nincsenek 
kihasználva Magyarországon.  
 Tematikus utak bármely téma köré szervezhetık. Ma már – elsısorban külföldön – igen 
speciális kínálatból választhat a turista. A természeti, kultúrtörténeti attrakciókat bemutató 
utak (pl. Németországban „Reneszánsz út”) mellett megjelentek a mővészeti témájú (egy-egy 
mővész életének legfontosabb helyszíneit érintı) útvonalak (Art Tour, Pop Tour) csakúgy, 
mint a gasztronómiai utak, vagy az ún. „Movie Map” útjai, amelyek filmforgatási 
helyszíneket főznek fel (pl. a Csillagok háborúja tunéziai forgatási helyszínei). 
 Ezen különleges érdeklıdést megcélzó utak közül hazánkban leginkább borvidékeink 
megismertetésében fontos szerepet játszó ún. borutak említhetık. Így végigjárható a Villány–
Siklósi- (Szabó G. 2000), a Szekszárdi- és a Mohács–Bólyi -borút.  
 Kevéssé ismert hazánkban – de külföldi autóatlaszokban annál természetesebb – a speciális 
utak kategóriájába tartozó ún. „festıi út” („scenic road/route”) fogalma. Festıi utaknak a 
közutak olyan szakaszait tekinthetjük, amelyek tájképi és látvány szempontból érdekesnek, 
különlegesnek számítanak. Ennek talán az az oka, hogy nálunk a tájképet még sok esetben 
nem tekintik önálló értéknek. Éppen ezért célunk az is, hogy ráirányítsuk a figyelmet a minket 
körülvevı tájképi értékekre, amelyek a természeti formákhoz hasonlóan az erısödı emberi 
tevékenység hatására folyamatosan változnak, hiszen a tájban a társadalmi-gazdasági 
folyamatok tükrözıdnek. Azonban azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a látvány köztulajdon 
(CSEMEZ A. 1996)!  
 Ezeket az eredetileg hosszabb, csak autóval bejárható festıi útként jelzett közutakat 
speciális táblák jelölik, és több helyen megálló- és (vagy) kilátópontok segítik a 
gyönyörködést a látványban (pl. Dunakanyar).  
 Ebben a tanulmányban arra vállalkoztunk, hogy a Medves-térségi kutatási területünkön 
megtervezzünk egy „festıi utat”, amelynek nagyobb szakasza turistaút, kisebb része közút, és 

                                                 
1 Dr. Karancsi Zoltán Szegedi Tudományegyetem, JGYPK Földrajz Tanszék, Szeged E-mail: karancsi@jgypk.u-szeged.hu  
2 Katona Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet,  Budapest E-mail: katona.zoltan@fomi.hu 
3 A tanulmány az OTKA (T 046373) támogatásával készült 
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amely a terület két – kultúrtörténeti szempontból is jelentıséggel bíró –, egymástól 
látástávolságra lévı várát köti össze. Az út mentén sorakozó táji értékek bemutatásán túl 
beláthatósági térképet is szerkesztettünk, amelyen megjelöltük azokat a megálló és (vagy) 
kilátópontokat, ahonnan a látogatók gyönyörködhetnek a változatos tájképekben. Ezeken a 
pontokon szinte minden látogató kedvet kap egy szép, az adott helyre jellemzı fénykép 
elkészítésére, amelyekhez hasonlókkal a tájat bemutató képeslapokon, prospektusokon is 
találkozhat. Tovább fokozható az élmény, ha a kilátópontokon olyan fotódokumentációt láthat 
a turista, amely az adott tájkép egy korábbi állapotát ábrázolja. (Ilyen, a tájváltozást 
legszemléletesebben bemutató „egykor-most” fotódokumentációval történı vizsgálatokat 
DÁVID L. [2000] végzett.) Természetesen a tervezett út két végpontja, a hegycsúcsokra épített 
salgói és somoskıi vár a legfontosabb kilátópontok, ahonnan jó idı esetén a Tátrától a 
Mátráig, a Cserháttól a Bükkig terjedhet a látóhatár (KARANCSI Z. – HORVÁTH G. – KISS A. 
2006). Egyedülálló látvány a két, egymástól látástávolságra lévı vár a hegyek és a Medves 
fennsíkja közé szorítva! Megjegyzendı, hogy egykor három vár épült egymás közelébe, csak 
a legkisebb, a zagyvafıi vár mára már teljesen elpusztult. A festıi út kijelölése segítheti a 
turistaforgalom térben egyenletesebb eloszlását is. 
 
 

2. Módszerek 
 
 A dolgozatunkban bemutatásra kerülı festıi út tervezetét módszertani kísérletnek szánjuk. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy egy 5 km-nél kisebb ösvény kilátópontjait egy kellemes séta 
keretében legegyszerőbb kijelölni. Mi azonban ehhez térinformatikai módszereket 
használtunk (ArcView, ArcGIS) és a módszer helyességét ellenıriztük terepi bejárással. 
Valójában a módszer a hosszabb, az autóforgalom miatt veszélyes, esetleg gyalogosan 
nehezen, vagy egyáltalán nem járható útszakaszokon történı tervezéshez nyújthat nagy 
segítséget. 
 
 

3. Eredmények 
 
 A digitális domborzatmodell és a beláthatósági térkép egy 1997-ben készült tájfutótérkép 
(1:15 000) alapján készült, amely a 10 000-es topográfiai térképnél lényegesen pontosabb 
területhasznosítási- és domborzati adatokat tartalmaz. A légvonalban kb. 3 km távolságban 
található két vár közötti festıi utat, korábbi turistautak nyomvonalát felhasználva jelöltük ki, 
és a hossza: 4,75 km lett.  A szintvonalak digitalizálása után elkészítettük a terület 
domborzatmodelljét (1. ábra). 
 A következı feladat a beláthatósági térkép elkészítése volt. Ezen a festıi út azon pontjait 
akartuk ábrázolni, ahonnan az egyik, a másik vagy mindkét vár látható. Két pont közötti 
láthatóságot a domborzat mellett a növényzet, esetleg az ember által létrehozott építmények 
befolyásolhatják. Esetünkben a domborzati tényezık nem, az építmények pedig csak az utolsó 
szakaszon (Somoskı faluban) játszanak szerepet a kitakarásban. Az útvonal menti vegetáció 
leginkább erdıs (lombos, tőlevelő). A fı erdıalkotó fajok a bükkös és bükkös-gyertyános, a 
tájidegen fajok közül az akác, a luc- és a feketefenyı (KARANCSI Z. 2002). Nem tartottuk 
szükségesnek az úttól távolodva a teljes erdıfolt ábrázolását, mivel a várak láthatóságát 
vizsgáltuk, ezért csak az objektumok irányában volt jelentısége az erdıszélesség 
ábrázolásának. Az erdık átlagos famagasságát vettük alapul a beláthatósági számításokhoz (2. 
ábra).  
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1. ábra. A tervezett útvonal a térképen és a szintvonalas dombortérképen  
(szerk. Karancsi Z. – Katona Z.) 

 
 

 
 

2. ábra. Növényzeti térkép átlagos famagassággal (szerk. Karancsi Z.)  
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 A domborzatmodellre ráhelyeztük a várakat, ráfektettük a térképet, majd az erdıfoltokat 
(3. ábra). A bemutatott ábrasorozat északról dél felé mutatja a táj képét, elıtérben a somoskıi 
(1. kép), háttérben a salgói várral (2. kép). A 3/c. ábrán Somoskı falu területén található 
látszólagos tisztások valójában a 2. és 3/b. ábrán narancssárgával, fátlan területként a 
település házait (utcáit) jelölik. Mivel az átlagosan 9 méter magas házakkal jellemezhetı 
utcasorok is korlátozzák a kilátást, ezt is megjelenítettük a domborzatmodellen (4. ábra). 
Ezek után a program kiszámolta a teljes útvonalon a várak láthatóságát (1. táblázat), amit 
eltérı színek jelölnek a térképen (5. ábra). 
 

  
 

1. kép. Somoskı vára 
(fotó: Karancsi Z.) 

 

2. kép. Salgó vára a somoskıi várból 
(fotó: Karancsi Z.) 

 
 
1. táblázat. A várak láthatósága a teljes útvonalon 
 

Teljes úthossz Csak a Salgó Csak a Somoskı Mindkettı Egyik sem 
4750 m 153 m 533 m 122 m 3942 m 

 
 Végezetül kijelöltük azokat a kilátópontokat, amelyekrıl az egyik vár, vagy mindkettı 
megfigyelhetı (5. ábra). A festıi út tisztásra kifutó részét (2. kép) a vulkáni kúpokon lévı 
várak mellett a Karancs vonulata és a Medves fennsíkja zárja le. Az útvonal két végpontján – 
a két várból – csodálatos körpanorámában gyönyörködhetünk. Nem véletlen, hogy a két vár – 
részben a róluk nyíló kilátás miatt – a Medves-térség legnagyobb turista attrakciói. 
 Az elkészült térképpel végigjárva a festıi utat megállapítható, hogy a kilátópontokra 
vonatkozó számítások helyesnek bizonyultak. A terepi ellenırzés eredményeként azonban 
néhány megjegyzést kell főznünk az eddigiekhez.  

a) Elsısorban az aljnövényzet nélküli, ún. nudum bükkösök területén csak a 
lombkoronaszint tekinthetı zártnak, vagyis a csupasz fatörzsek zónájában jelentıs lehet 
az átlátás, ami módosíthatja a számított eredményt (3. kép).  

b) Más eredményt kapunk egy téli-tavaszi idıszakban is, amikor a lombhullató erdık 
leveleinek hiányában csak részleges takarásról beszélhetünk (4. kép).  

c) A térképen megjelenített számítások értelemszerően a felszínre vonatkoznak, vagyis pl. 
kilátótornyokkal (esetleg idegenforgalmi célokra is használható vadlesekkel) tovább 
növelhetı azon útszakaszok hossza, ahonnan egyik vagy mindkettı vár látható (egy 
ilyen objektum megépítésére a legjobb hely nagyjából félúton, a tisztás peremén van, 
ahol még egy piknikezı hely kiépítésére is lehetıség nyílik).  

A kilátópontokon kempingezı helyek kialakítása mellett táblás magyarázókat lehetne 
kihelyezni, ahol az érdeklıdık tájékozódhatnak a táj fejlıdésérıl, változásáról, a látható 
érdekességekrıl.  
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3. ábra. Árnyékolt domborzatmodellre (3/a) fektetett térkép (3/b) és az út menti vegetáció famagasság 

szerinti tömbszelvénye (3/c) (szerk. Katona Z.) 
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3. kép. Nudum típusú bükkerdı (fotó: Karancsi Z.) 
 

4. kép. Tavaszi bükkerdı (fotó: Karancsi Z.) 
 
 
 

   
4. ábra. Somoskı település utcasorainak tömbszerő ábrázolása (szerk. Katona Z. – Karancsi Z.) 
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5. ábra. Beláthatósági térkép, a tervezett kilátópontokkal (szerk. Katona Z. – Karancsi Z.) 
 
 

4. Összegzés 
 
 A tervezett Medves-vidéki festıi út példája annak, hogy elsısorban a változatos (a 
természet és az emberi tevékenység által kialakított) tájképi értékek tehetnek vonzóvá egy 
tematikus utat, ösztönözhetik sétára a területen megforduló turistákat. Éppen ezért 
szükségesnek tartjuk, hogy a tematikus útvonalak tervezése, kialakítása során a tájesztétikai 
szempontokat se hagyjuk figyelmen kívül. Fontos szempont az is, hogy kerüljük az attrakciók 
egyhangúságát, legyenek minél változatosabbak a bemutatásra kerülı objektumok (tájképek), 
amelyeknél a megálló- és kilátópontokat kialakítjuk. 
 A tematikus útvonalak megtervezésére, a kilátópontok helyének pontos meghatározására 
különösen alkalmasak a térinformatikai módszerek. 
 A jól megtervezett, változatos tájképi értékekkel bíró festıi út segíti a turistaforgalom 
térben egyenletesebb eloszlását is. 
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Dr. Dávid Lóránt1 
 

A szexturizmus városi terei 
 
 

1. Devianciák a turizmusban 
 

Áttekintésünkben a globalizálódó turisztikai piacon zajló legfontosabb tendenciák és 
jelenségek közül néhányat tekintünk át annak reményében, hogy árnyaltabbá tehetjük a képet 
olyan tények közlésével, amelyet a turisztikai kézikönyvek csak néhány sorban vagy 
egyáltalán nem tárgyalnak. 
 
 

2. Fogalommagyarázat 
 

2.1. Devianciák 
 

A deviancia olyan társadalmi normáktól való eltérést jelent, amelyeket egy közösség vagy 
a társadalom egy része elfogad. A mai szóhasználat deviánsnak nevez mindent, ami a 
társadalomban a szokásostól, az elfogadottól eltér. A deviáns viselkedés relatív, alapvetıen a 
történelmi kortól, az adott társadalomtól, sıt a társadalom meghatározott csoportjától függ az, 
hogy egy cselekvés deviánsnak számít-e, vagy sem. A deviancia szó a köznyelv részévé vált, 
egyre szélesebb értelemben kezdték használni. A szociológia és a pszichológia szakszavaként 
ma is a bőnözés, az alkoholizmus, az öngyilkosság, a droghasználat, illetve az elmebetegség 
társadalmi okainak vizsgálatakor használatos. A turizmusban mi azokat a cselekvési formákat 
értjük alatta, amelyek általában akkor jelentkeznek, amikor az utazó megszokott 
környezetébıl kiszabadulva az otthonitól eltérıen viselkedik, olyan tevékenységet végez és 
próbál ki, amelyet csak az „idegen”, ıt nem ismerı közegben hajt végre. Ilyen tevékenységek 
kapcsolódnak például jellemzıen a szexuális élethez, az alkoholhoz, a droghoz, és a 
szerencsejátékokhoz. 
 
 

2.2. Turizmus és szex 
 

A nemzetközi turizmus dinamikus bıvülése a legtöbb turisztikai cél-ország számára nem 
csupán a gazdasági fellendülést hozza meg. Néha olyan, egyértelmően negatív társadalmi-
kulturális hatásokat is kivált, melyek egyik, különös formája az emberek kizsákmányolásával 
együtt járó szex-turizmus. A jelenség mindenhol felbukkan, ahol turizmus létezik. Az utazás 
és a turizmus számos országban a mindennapi élet szerves része, a nemzetközi utazás pedig 
sok ember életében immár megszokott eseménnyé vált. A prostitúció és más szexuális 
erkölcstelenségek nem a XX. század szüleményei, azonban a szervezett szexipar kialakulása 
és rohamos fejlıdése már igen. Több emberjogi szervezet kutatásai is alátámasztják, hogy a 
szexipar kialakulásához fıként a második világháborús körülmények járultak hozzá, amikor is 
idegen országokban állomásozó katonai kontingensek számára helyi fiatal lányok 
összegyőjtésével és prostitúcióra kényszerítésével bordélyházakat hoztak létre. „Szabadság”, 
„egzotikum”, „élvezet”, ilyen és ehhez hasonló kifejezésekkel hirdeti magát manapság egy 
olyan iparág, mely valójában emberek millióinak nyomorúságából tartja fenn magát 

                                                 
1 Dr. Dávid Lóránt Károly Róbert Fıiskola, Turizmus és Területfejlesztési Tanszék, Gyöngyös E-mail: 
davidlo@karolyrobert.hu 
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mélységesen romlott, gonosz, aberrált eszközökkel. A szexipar jelenlegi burjánzása húsz-
harminc évvel ezelıtt még ismeretlen volt, fellendülésében gazdasági, politikai és társadalmi 
tényezık is nagy szerepet játszottak. Nyomorgó nık és gyermekek lesznek évente áldozatává 
ennek a diabolikus piacnak, ahol olyan mértékő hasznot hoznak a mőködtetıknek, amelyrıl 
azok soha még csak nem is álmodtak (1. kép). 
 

 
 

1. kép. Gyermekprostitúció ellenes plakát, Kampala-Uganda 2007. október (a szerzı saját felvétele) 
 

Azt pedig már végképp kevesen tudják, milyen nagy helyet foglal el a szexipar egyes 
országok gazdaságában. A szexipar egy másik ágazata, a pornográfia úgyszintén elképesztı 
bevételeket produkál. A prostitúció és a szexipar manapság egyre szélesebb körökben 
elfogadott, rendkívül összetett szórakoztató iparággá növi ki magát, és ez a térnyerés sajnos 
egyre inkább megnehezíti a felszámolását [3]. 
 
 

3. A szex- és gyermekszex-turizmus kialakulása és fejlıdése 
 

A prostitúció és más szexuális erkölcstelenségek nem a XX. század szüleményei, azonban 
a szervezett szexipar kialakulása és rohamos fejlıdése már igen. Több emberjogi szervezet 
kutatásai is alátámasztják, hogy a szexipar kialakulásához fıként a második világháborús 
körülmények járultak hozzá, amikor is idegen országokban állomásozó katonai kontingensek 
számára helyi fiatal lányok összegyőjtésével és prostitúcióra kényszerítésével bordélyházakat 
hoztak létre. Ezek az akciók többnyire hivatalos, kormányközi segédlettel zajlottak le. Ilyen 
volt például a japán megszállók esete Koreában, az amerikai hadsereg esete Vietnámban, de 
nem volt ismeretlen ez a „gyakorlat” a német, a brit és a szovjet csapatoknál sem. Hogy egy 
közelebbi példát is említsünk, az Amnesty International jelentése szerint a volt Jugoszlávia 
területén – Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban – a NATO és az ENSZ békefenntartó 
katonái nem csak fellendítették a bordélyipart, hanem jó néhányan tevılegesen is részt vettek 
a szervezett prostitúció és emberkereskedelem üzelmeiben. Ezen a vidéken az elmúlt öt évben 
virágzó leány- és gyermekpiac alakult ki. A bárok porondjairól az embereket szabályosan 
adják-veszik, mint a rabszolgákat. A háborús körülményekhez kapcsolódó, szervezett 
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prostitúció tulajdonképpen melegágya volt a ma már sajnálatos módon virágzónak mondható 
szexturizmus kialakulásának. A franciaországi Gyermekprostitúció Ellenes Szervezet, az 
ACPE kiadványa szerint, bár a szexturizmus fogalma húsz éve még ismeretlen volt, ma már 
szexturisták sokasága özönlik fıként Európából, Japánból, Ausztráliából, az USA-ból és 
Kanadából olyan fejlıdı országokba, ahol a szexipar nyújtotta szolgáltatásokat élvezhetik. A 
szexturizmus népszerősége annak tudható be, hogy az azt igénybevevık, távol a hazájuktól, 
úgy érzik, felszabadultak a szociális és morális kötöttségek alól, és olyan dolgokat tesznek, 
amiket otthon soha nem mernének megtenni. A gyermekvédelmi szervezet szerint a 
szexturizmus alapját az képezi, hogy a jómódú, iparosodott országok gazdasági fölényük 
segítségével hasznot húznak a fejlıdı országok nyomorúságából [1,2]. A vietnami háború 
alatt a Pentagon segédletével „felvirágoztatott” szexturizmusú Thaiföldön például a 
prostituáltak túlnyomó többsége nincstelen vidéki családból származik, az ország északi és 
északkeleti térségeibıl. Számukat jelenleg 2 millióra becsülik, ebbıl 300 ezer a gyermek [3]. 
 
 

4. A szexturizmus motivációi 
 

„...lakosságunknak legalább a fele... viselkedett már gyakorló szexturistaként.” 
„A szexturista számára az általa fölkeresett üdülıhelyek a fantázia szigetei.” 
„...a szexturistának minısített nık nem úgy tekintenek magukra, mint prostitúciós 
tevékenység vásárlóira.” (LÉDERER, P. 2006). 

A fenti idézetek egy rendkívül bonyolult problémakörre mutatnak rá, amelyek 
részletes kifejtése meghaladja e tanulmány kereteit. A lenti összefoglaló ábrák viszont 
érzékletes keresztmetszetet adnak a jelenség értelmezéséhez (1. 2. és 3. ábra). 

 

 
 

1. ábra. A szex és a turizmus közötti kapcsolat (BAUER, T. G. – MCKERCHER, B. eds. 2003.) 
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2. ábra. A szexturizmusban részt vevık felosztása a szándék és a gyakoriság szerint  
(RYAN, C. – HALL, M. 2001.) 

 
 
 
 
 

 
 

3. ábra. A szexturizmusban részt vevık felosztása szabadságfok szerint (RYAN, C. – HALL, M. 2001.) 
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5. A szexturizmus területisége 
 

Minden kétséget kizáróan egyre határozottabb területisége is van ennek az iparágnak 
(fıutak, határmenti térségek, nagyvárosok) (JOHNSTON, L. 2005). Az utóbbiak városszerkezeti 
szempontból is fontos tanulságokat hordoznak (1. táblázat). Az európai nagyvárosok: Párizs 
(Pigalle), London (Soho), Amszterdam (De Wallen-Red Light District), Hamburg (St. Pauli), 
Budapest (Rákóczi tér) mellett a távol-keleti és a közép-amerikai nagyvárosokban is 
megvannak ennek a térbeliségnek a nyomai [4]. 
 
1. táblázat. A szexturizmus városi terei (saját szerkesztés) 

 

A SZEXTURIZMUS VÁROSI TEREI 
Európai 
város-

központok/ 
alközpontok 

Üdülıközpontok 
Lepusztult 
nagyvárosi 

negyedek (slum) 

Munkás-
negyedek/ 

iparvárosok/ 
bolygóvárosok 

Harmadik világ 
nyomornegyedei/ 

favellák 

Soho Kuba Uxbridge Nowa Huta Rio de Janeiro 
Pigalle Dominika Haarlem - Bogota 

De Wallen Thaiföld 
Józsefváros/ 
Rákóczi tér 

- Buenos Aires 

St. Pauli Kenya - - - 
MOTIVÁCIÓ-KERESLET 

Szórakozás-kikapcsolódás Vegyes „Helyi piac” kielégítése 
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Dr. Rakonczai János1  
 

A környezetvédelmi programok készítésének tapasztalatai 
 
 
 A Környezetvédelmi törvény 1995-ös elfogadása számomra (egy környezetvédelemmel 
foglalkozó geográfus számára) kettıs örömöt is okozott. Egyrészt a törvény alapján nyilvánvaló 
vált, hogy a környezetvédelem ügye innentıl kezdıdıen nem csak néhány személy/térség 
jóakaratán múlik, hanem mind az önkormányzatok, mind a gazdaság számára komoly 
követelményeket is jelent. Másrészt, a törvény számtalan olyan feladatot is kijelöl, amire nem 
sokkal korábban induló geográfus szak végzettjei képesek lesznek. Egyik ilyen – a települési és 
megyei önkormányzatok számára kötelezı feladat – a környezetvédelmi programok elkészítése. 
Rövid fejszámolás után rájöhettünk, ha mindenki komolyan veszi a feladatot, illetve annak 
hatévenkénti aktualizálását, akkor évente mintegy félezer települési program készítése várható – 
ami nem kis feladatot jelenthetett volna a szakmának. 
 Némi bizonytalanságra az adott okot, hogy a környezetvédelmi programok elkészítését nem 
kötötték határidıhöz. Ezért azután, nem volt meglepı, hogy a különbözı szintő programok 
elkészítése igencsak akadozott. 1996-ban és 1997-ben megszületett ugyan néhány megyei 
illetve nagyvárosi program, de ezek többnyire elnagyoltak voltak, s céljuk inkább csak a feladat 
„kipipálása” volt. Jellemzı volt ekkor az egyik megyei program készítıje (és készíttetıje) által 
megfogalmazott vélemény, hogy minél kevesebb konkrét célt kell megfogalmazni, mert 
különben azokat késıbb követelhetik rajtuk. (Üde kivételt jelentett ekkor Heves megye 
alaposan rendszerezett anyaga.) A kényszerítı tényezı hiánya, illetve az iménti szemlélet 
elterjedtsége miatt a települési környezetvédelmi programok a következı években sem 
szaporodtak nagyon.  
 Tanszékünket 1999-ben kereste meg két megyei önkormányzat is, hogy készítsük el megyei 
programjukat. Ezek a megkeresések igazi kihívást jelentettek, ugyanis kellı metodika 
hiányában tudtuk, hogy ezek a munkák jelentıs terhelést jelentenek az oktatás mellett. De már 
ekkor nyilvánvaló volt, hogy hitelesen oktatni csak olyan dolgokat tudunk, amit a gyakorlatban 
is elvégeztünk. Így – az egyébként nem mellékes anyagi bevétel mellett – volt komoly szakmai 
motiváció, ami továbbiakkal bıvült. Rájöttünk ugyanis, hogy ezekbe a munkákba bevonhatjuk 
érdeklıdı diákjainkat is, akik így nem fiktív feladatot kapnak, hanem „élesben” 
gyakorolhatnak, ami jelenıs minıségi motivációt jelenthet számukra. Az érdeklıdés minden 
elızetes várakozást felülmúlt: mintegy húsz hallgató jelentkezett a munkára. A motiváció 
annyira jól sikerült, hogy késıbb közülük 8-10 diplomamunkaként települési környezetvédelmi 
program készítésére vállalkozott. Sıt példájukon felbuzdulva, még további 10-15 fı is ilyen 
témát választott. Ez egyébként dupla haszonnal is járt: egyrészt álláskereséskor meg tudták 
mutatni, hogy képesek komoly önálló feladatra, másrészt sok forrás szőkében levı településnek 
segíthettünk munkájukkal. 
 A késıbbiekben az elkészített programok köre tovább bıvült kistérségi programokkal és 
megyei programok felülvizsgálatával is. Éppen ez utóbbiak során készített részletes 
felméréseink jelentenek megbízható alapot arra, hogy a környezetvédelmi programozás 
tapasztalatairól megalapozott véleményt tudjunk adni. Összességében tehát a mintegy negyven 
általunk (vagy diákjaink által) készített programon túl, a Dél-Alföld nagyobb részének 
programjai (kb. 140), illetve az ország különbözı részeirıl begyőjtött további száz anyag 
részletes elemzésére alapozva fogalmazzuk meg véleményünket. 

                                                 
1 Dr. Rakonczai János Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged E-mail: 
rjanos@earth.geo.u-szeged.hu 
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 Az eredmények két fı csoportba foglalhatók: az egyik a törvény (1995. évi LIII.) 
környezetvédelmi programokra vonatkozó része, a másik konkrét programok elemzésének 
tapasztalatai. 
 
 

1. Néhány megjegyzés a környezetvédelmi törvényhez 
 

 Megállapítható, hogy a törvény – környezetvédelmi programokra vonatkozó része – jó 
szándékú, de több vonatkozásban korszerősítésre szorulna. Véleményünk szerint az alábbiak 
jelentik ma a legfıbb problémákat: 

• Van elkészítési kötelezettség – de határidı nélkül (azaz ha valamelyik önkormányzat nem  
készítette el programját, nyugodtan hivatkozhat arra, hogy azt még ezután tervezi 
megtenni).  

• A tíz kötelezı feladat „több sebtıl vérzik”. Több kötelezettség ügye itt nincs helyén, 
vitatható (pl. helyi közlekedés szervezése, rendkívüli környezeti szennyezések), mások 
viszont hiányoznak elemek (pl. természetvédelmi vonatkozások, helyi értékvédelem).  

• Nem tesz különbséget a feladatban települések között (nem összemérhetıek egy megyei 
jogú város és egy néhányszáz fıs falu gondjai, feladatai, lehetıségei). 

• Könnyedén kijátszható (pl. felületesen elkészített kistérségi programokkal „kiválthatók” a 
települési önálló anyagok). 

 
 

2. Általánosítható megállapítások az elkészült programok tartalmi vonatkozásaihoz 
 

 A megyei programok nagyobb részben az ezredforduló táján születtek, míg a települési 
programok nagyobb része a 2000-es évtized elsı felében készültek.  
 Egy környezettudatosnak tekinthetı megye, Csongrád példáján jól láthatjuk a folyamat 
mennyiségi oldalát. A megyei program készítése idején (2000-2001) csupán 4 Csongrád 
megyei település rendelkezett önálló környezeti programmal, így az akkor elkészült munka 
elvileg sokban segíthette a helyi programok megalkotását, hiszen azt valamennyi település 
megkapta. A program felülvizsgálata során (2006) viszont megállapíthattuk, hogy már csupán 
6 településnek nincs egyáltalán környezetvédelmi programja, és további 13 település az, 
amelyik csak kistérségi környezetvédelmi program részeként rendelkezik ilyen anyaggal (1. 
ábra). Mindezek után úgy tőnik, hogy a megyei program, illetve az ebben az idıszakban a 
KAC pályázatból szerezhetı támogatások gyorsították fel a programok készítését.  
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1. ábra. Az elkészült környezeti programokban érintett települések száma Csongrád megyében 
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 Ha azonban az elkészült programokat részletesen is elemezzük, akkor azt tapasztaljuk, 
hogy a gyakran megyén kívüli szakértık által készített anyag sokszor nem is vesz tudomást a 
megyei programról (vannak persze olyanok is, amelyek nagyon következetesen építenek 
arra). Megállapíthatjuk, hogy igazi változásra akkor került sor, amikor a különbözı fejlesztési 
célú pályázatoknál megjelent követelményként a környezetvédelmi programok 
szükségessége. Igaz ennek kijátszására is születtek eredményes megoldások (pl. kistérségi 
programok akár egész megyei szinten), mégis a telepelülések jelentıs része ekkor döntött az 
elkészítésrıl. Nem kell nagy tisztánlátó képesség, hogy megállapíthassuk: a településeket a 
gazdasági kényszer és nem a környezettudatosság vette rá a környezetvédelmi programok 
elkészítésére. Az elkészült programok valós tartalma persze már jelzi a környezettudatosság 
mértékét. 
 A települések mentségére szólva, meg kell persze állapítanunk, hogy környezetvédelmi 
programok (vagy azok aktualizáltságának) hiányában is jelentısen fejlıdhetett a 
„környezetvédelem ügye”, hiszen például számos ágazati jogszabály kikényszerítette azt, 
vagy egyszerően az élet diktálta változások is ezt eredményezték. Számos konkrét példát lehet 
említeni ennek bizonyítására. Például a környezetvédelmi programok készítésében élen járó 
Csongrád megyei városok (Szeged, Hódmezıvásárhely, Csongrád) programjai már régen 
elavultak, s mai szemmel nem is igazán tekinthetık programnak (inkább stratégia céloknak), s 
mégis jelentıs volumenő környezetvédelmi célú fejlesztések történtek területükön, illetve új 
környezetvédelmi jellegő programok is születtek (pl. autómentes nap Szegeden). De 
említhetnénk Szentes, Makó vagy Kistelek példáját is. Szentes „programját” (valójában 
stratégiai célok laza győjteménye) a hatóság „újragondolás” céljából visszaküldte, Makó csak 
a kistérségi program részeként van érintve, míg Kistelek nem rendelkezik semmilyen 
hivatalos anyaggal (az igazság az utóbbi esetben az, hogy éppen vezetésemmel készült egy 
diplomadolgozat a településrıl, amit nem hasznosítottak). Mégis ezen települések arculata, az 
ott folyó változások, sem a külsı szemlélınek, sem az ott élınek nem mutatja azt, hogy itt 
nem foglalkoznak a környezetvédelemmel.  
 A fenti néhány tényt azért írtuk le, mert tapasztalatunk szerint – a környezettudatosság 
fontosságának hangsúlyozása mellett – megállapítható, hogy sem a megyei, sem a települési 
környezetvédelmi programok megléte, vagy tartalma, nem determinálja egy-egy település 
környezeti állapotát. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az elkészült települési programok egy 
része – ahogyan korábban említettük – „nem is vesz tudomást” a megyei programról, s emellett 
számos irracionális programjavaslat született. Mindemellett lejárt, vagy hiányzó programok 
nélkül is lehet környezeti szempontokat figyelembevevı településfejlesztést végezni.  
 Kutatásunkban részletesen elemeztük a települések környezeti programjainak tartalmát. A 
törvény tíz kötelezı feladatot ír elı ezekben a programokban, de mi összesen 33 tartalmi 
elemet vizsgáltunk. Ezek alapján egy rangsor állítható fel a települések által legfontosabbnak 
tartott feladatokból (2. ábra). 
 A programok tartalmát kiértékelve megállapítható, hogy a települések racionálisan „felülírták” 
a törvényben számukra kötelezıen elıírt feladatokat. A legfontosabbnak ítélhetı feladatokkal a 
települések zöme érdemben foglalkozik. A szennyvízkezelés, a kommunális hulladékok ügye, a 
zöldterület-gazdálkodás, az egészséges ivóvíz, illetve (ahol az problémát jelent) a csapadékvíz-
elvezetés a legtöbb helyen érdemi programként szerepel az anyagokban. Fontos szerepet szánnak 
ugyanakkor a természetvédelemnek és tudatformálásnak – igen helyesen – annak ellenére, hogy 
ezzel nem lenne kötelezı foglalkozniuk. Ugyanakkor kevés figyelmet kap (az általunk is 
kifogásolt) rendkívüli környezeti problémák ügye, illetve a helyi közlekedésszervezés. (Az 
elıbbinek vannak igazi operatív gazdái: katasztrófavédelem, polgármester, stb., az utóbbinak 
pedig vannak olyan elemei, amelyek önállóan is megfogalmazhatóak.) 
 A gyakorlat visszaigazolta azt is, hogy a települések mérete, funkciója szerepet játszik a 
tervezett környezetvédelmi feladatokban. Békés megye programjait a települések jogállása szerint 
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(város, község) vizsgálva megállapítható, hogy a városok esetében sokkal kiegyenlítettebb a 
programok megoszlása, míg a kisebb települések esetén nagyobb az esetlegesség (3a és 3b 
ábrák). A legfontosabbnak ítélt szennyvíz- és hulladékprobléma azonban mind a két csoportban 
az élen van. Ugyancsak fontos kérdésként kezeli mind a két csoport (a nem kötelezı) 
természetvédelmet, viszont a környezeti tudatosság ügyét a kisebb települések kevésbé érzik 
fontosnak. 
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Komm. hull. (szelektív győjtés)

Egészséges  ivóvíz
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Egyedi tájérték
Ár- és belvízvéd.
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Légsz. elleni véd.: Útburk. jármővek
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Komm. h. (illeg. lerak. felszám.)
Területhaszn. korsz.

Közl.szervezés (elker. út , lámpa)
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Környezetvéd. alap

T elepülési körny. inform. rendszer

települési

kistérségi

 
 

2. ábra. Csongrád megye települései (összesen 60) környezetvédelmi programjaiban szereplı feladatok 
fontossági sorrendje, az önálló és a kistérségi programok együttese alapján (db) 

 
 Tanulságos azt is megnézni kik készítették az anyagokat. Jellemzı, hogy a települések a 
programok elkészítését többnyire valamilyen szakértı vállalkozásra bízták (Csongrádban 
például a két kistérségi tervvel együtt 16 „tervezı team”), de voltak olyanok is, amelyek 
önmaguk kísérelték meg azt elkészíteni (igaz a sok eset mögött sejthetı a külsı szakértı), de 
volt olyan is, amelyik a települést jól ismerı pedagógusra bízta a feladatot. Egészen más képet 
mutat Békés megye, ahol a programok kb. 40%-át egy jóindulatú, de a környezetvédelmi 
programozásban kevésbé jártas természetvédı készítette.  
 Jelen munkában nehéz elfogultság nélkül minısíteni az elkészült anyagokat (hiszen 
magunk is több esetben érdeketek voltunk), azonban néhány – a munka minıségére utaló – 
általánosítható megjegyzést mindenféleképpen meg kell tennünk. Érdemes lenne azon 
elgondolkodni, hogy egy településnek olyan látszólag alaposan kidolgozott (nem egyszer 100 
oldalt meghaladó) anyagra van-e szüksége, amit nem tud használni, vagy egy szerény 
terjedelmő, de a helyi problémákat szakszerően feltáró anyagra. Megkockáztatható, hogy 
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több település dobott ki feleslegesen százezreket, m
illiókat, jól kinézı, országosan szám

talan 
„ikertestvérrel rendelkezı”, a helyi viszonyokat csak felületesen feldolgozó m

unkákra. 
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 A következı néhány példa talán érzékelhetıvé teszi a „szakértık” helyi ismeretének 
fontosságát. Felvetıdik a kérdés, hogy vajon járt-e azon a közlekedési szempontból 
zsáktelepülésen a szakértı, ahol kerékpárutat javasol létesíteni? (Más, kis átmenı forgalmú 
településeken is feleslegesnek tőnik az ilyen javaslat.) Vajon ismeri-e az EMAS 
követelményeit az, aki egy kis településen ezt a magyar viszonylatban ritka és költséges 
környezetirányítási rendszert bevezetni javasolja? Mennyire van tisztában a település 
helyzetével az, aki több apró faluban ipari park létesítését javasolja (még ha ez a megyei 
programban meg is fogalmazódott általános gondolatként)? A példákat folytathatnánk… 

 
 

3. Hogyan értékelhetık tartalmukban a környezetvédelmi programok? 
 

• Többnyire jó, vállalható programok, de nem ritkák a kellı szakmai tudást nélkülözı 
anyagok. 

• Az, hogy valami fontos téma nem szerepel egy településnél, az nem biztos, hogy tervezıi 
hiba (pl. már nem probléma). Jelen anyagban is szándékosan nincs térkép, mert idıben sem 
mindegy mikor készültek a programok (a hulladéktörvény elfogadása, vagy az EU-ba lépés 
után készült programok külsı feltételei egészen mások több vonatkozásban). 

• A kulcsterületeken (hulladék, szennyvíz) lényeges elırelépés történt (EU-s támogatások, 
törvényi támogatottság) 

• Néhány területen az idı átírta/átírja (pl. árvízi védekezés megítélése a Dél-Alföldön a 2006-
os árvíz után) 

• Egyes kiemelt települések „önjáróak” (pl. a megyei jogú városok sokszor a megyei 
programoktól függetlenül tevékenykednek, holott területileg, gazdaságilag ezek a 
legmeghatározóbb települések). 

• Nem „csodaszer” (pl. nehezen magyarázható, hogy általános környezetvédelmi elveket, 
konkrét megállapodásokat felülírva Csongrád megyében három település is 
Hódmezıvásárhelyre szállítja a hulladékot a regionális lerakóval rendelkezı Szegeden 
keresztül) 

 
 

4. Operatív vagy stratégiai programok dilemmája 
 

 Fontos kérdés lehet az is, hogy a környezeti programok stratégiai, vagy operatív jellegőek 
legyenek. Tapasztalataink azt mutatják, hogy egy településvezetés számára fontosabb egy jól 
megfogalmazott stratégiai program, mint egy bizonytalan anyagi kondíciókkal megalapozott 
operatív program (egy-egy operatív program költségelemei ugyanis csak részletes tervezıi munka 
után becsülhetık fel, s ennek költsége gyakran többszöröse a környezeti program elkészítésének). 
Egy jól megalapozott környezetvédelmi stratégia, ami alkalmazkodni tud a folyamatosan 
változó gazdasági (pályázati) feltételekhez (és az, amit a település magáénak is érez) 
fontosabb lehet a települések számára.  
 Az igazi probléma azonban abban van, hogy sok esetben nem elég elırelátóak a stratégiák. 
Ebben a szakmai hiányosságok mellett az országos környezetvédelmi stratégia hiányosságai is 
megmutatkoznak. 
 Fontos lenne, hogy a stratégiák merjenek egyediek, településre, térségre jellemzıek lenni, 
és ne kössék azokat a sokszor késésben levı központi döntések, szabályozások. Egy 
településnek, stratégiát készítı szakértınek is szabad álmodni!  
 Összességében megállapíthatjuk, hogy kellenének a jó környezeti programok, csak „helyre 
kellene tenni” a szerepüket!
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Bodnár Réka Kata – Bolgár Blanka – Dr. Csorba Péter – Ékes Veronika – 
Kiss Anita – Benkhard Borbála1 

 
Fogadókészség-vizsgálat 

városökológiai körséta létesítésére Debrecenben 
 
 

1. Bevezetés 
 
 Az ember környezetformáló tevékenységének legszembetőnıbb színhelyei a települések, 
ahol az eredeti természeti adottságok jellemzıi már évezredek óta alapvetıen megváltoztak. A 
településökológia számos adatot, utalást kutatott fel az ókori szerzık mőveibıl, melyek 
szerint a városlakók már kétezer évvel ezelıtt is panaszkodtak a városi léttel járó civilizációs 
ártalmakra. A zsúfoltság, a zaj, a szennyezıanyagok, különösen a szemét felhalmozódása, a 
közlekedés nehézségei, a súlyos higiéniai problémák végigkísérték az egész ókori, középkori 
városfejlıdést. Érdekes ellentmondás, hogy miközben a városi lét kellemetlen velejárói miatt 
a „romlatlan” vidéki környezeti viszonyok már-már idilli képe lebegett a panaszkodók elıtt, a 
városi lakosság száma mégis egyre gyorsabb ütemben gyarapodott. Az ipari forradalom 
hatására ugrásszerően megnıtt a városokba áramló tömegek létszáma, ami kezdetben még 
súlyosabb környezeti helyzetet idézett elı, s a levegı szennyezıdése a környezetrombolás 
domináns jelenségévé vált. 
 Csupán a XIX. század végére sikerült a legfejlettebb nagyvárosokban minıségi javulást 
elérni a környezet állapotát illetıen. Nıtt a zöld- és vízfelületek aránya, elterjedtek a lazább 
beépítéső városrészek, kevesebb lett a légszennyezı forrás, és megoldották az egészséges 
ivóvízellátást, a szennyvízelvezetést is. Lényegében csak a közlekedés zaj- és 
levegıszennyezı hatását, valamint az utcák zsúfoltságát nem sikerült számottevıen 
csökkenteni. Nem véletlen, hogy ma a világ fejlett országaiban élı városlakók többsége a 
közlekedés környezetkárosító hatását említi elsı helyen, mint a városi életminıséget 
nagymértékben rontó tényezıt. 
 Mivel ma már Földünk minden második lakója városban él, a fejlett ipari országokban 
pedig a városlakók aránya a 60%-ot is meghaladja, a településökológia tudományos és 
gyakorlati megállapításai egyre több embert érintenek. A demokratikus berendezkedéső 
országok állampolgárai ahhoz is hozzászoktak, hogy tevékenyen részt vegyenek 
életkörülményeik alakításában, s ez az utóbbi évtizedekben azt is jelenti, hogy megnıtt a civil 
szféra szerepe az egészséges, harmonikus, esztétikus környezet kialakításában. 
Legérzékenyebb pont a közvetlen lakótér, aminek nap mint nap biztosítania kell a pihenés 
lehetıségét, a fizikai és szellemi feltöltıdést. A modern társadalmakban élık egyre nagyobb 
szellemi terheléssel járó munkát végeznek, aminek ellensúlyozására a leghatékonyabb 
módszer a természetközeli környezetbıl áradó stresszoldó hatás. 
 A városökológia (Stadtökologie, urban ecology) tipikus interdiszciplináris szakterület; az 
ökológián kívül jelentıs mértékben hasznosít környezetvédelmi, településföldrajzi, építészeti, 
infrastruktúratervezési, valamint szociológiai, kulturális antropológiai és esztétikai 
ismereteket (MEZİSI G. 2007). Az elsı településökológiai munkákat német és amerikai 
szerzık írták, a szakterület európai fejlıdésére természetesen az elıbbiek gyakoroltak 
nagyobb hatást. A nagyvárosi környezet ökológiájának, talajtani, hidrológiai és klimatológiai 
aspektusának vizsgálatában az 1970-es, 1980-as években korszaknyitó szerepet játszott 
K. Adam, H-P Blume, H. Kiemstedt, E. Lichtenberger, W. Marsch, H. Sukopp és R. Wittig. A 
téma tanulmányozására az elsı nemzetközi munkacsoportot 1974-ben hozták létre a hágai 

                                                 
1 DE TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen E-mail: tajvedelem@puma.unideb.hu 
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nemzetközi ökológiai kongresszuson, 1991-ben pedig megalakult a Nemzetközi 
Városökológiai Hálózat (GÉCZY R. 2007). 
 Mint említettük, az életkörülményeinek javításáért aktívan tenni hajlandó, nyitott szellemő 
polgárokból álló társadalmakban a tudományos eredmények iránt kellı fogadókészség 
nyilvánul meg. Az érdeklıdı polgárok tájékoztatására – annak érdekében, hogy 
életminıségük javításáért, megalapozott információk birtokában, hatékonyabban tudjanak 
cselekedni – a városökológiai ismertek közvetítésére egy sajátos formát találtak ki. A 
városökológiai sétautak; az utcákon, tereken, parkokban kanyargó ismeretterjesztı 
bemutatóhelyek láncolata az 1980-as évek végén ugyancsak Németország városaiban jelent 
meg elıször (WOLF, G. – SAUERBORN, P. 1999). Bonn, Köln, Heilbronn, Weiden példáját 
számos nyugati országban követték, s a sétautak tematikája is folyamatosan bıvült. Ma a 
környezettudatos gondolkodás fejlesztésének és a tudományos ismeretterjesztésnek egy 
korszerő eszközét látjuk benne, amelynek nem utolsó sorban nagy szerepe lehet egy-egy város 
turisztikai kínálatának színesítésében is. 
 Mivel Magyarországon még nem létesült ilyen sétaút, így most Debrecen szerezhetné meg 
az elsıséget és vívhatná ki az ezzel járó hírnevet a környezeti tudat fejlesztésének területén. 
Debrecen Magyarország második legnépesebb városa (205 000 fı), ami egy nagyságrenddel 
kisebb ugyan, mint Budapesté, de pl. a lég- és zajszennyezés, a növényzetkárosodás stb. 
tekintetében már itt is komoly környezetromlást lehet tapasztalni. A tervezett városökológiai 
sétaút egyes állomásain ezekre a fenyegetı problémákra szeretnénk felhívni a figyelmet. 
 Az ismertetett okok miatt nagyon hasznosnak tartjuk a debreceni városökológiai sétaút 
létrehozását, de mielıtt a város döntéshozóihoz fordultunk volna ötletünkkel, elképzelésünk 
helyességét egy kérdıíves felmérés keretében végzett fogadókészség-vizsgálattal kívántuk 
igazolni. Erre a felmérésre azért is szükség volt, mert a lakosság megszólítása elengedhetetlen 
minden tervezési munka megkezdésekor. Különösen érvényes ez a turisztikai programokra, 
hiszen a lakossági fogadókészség hiányában minden ilyen irányú befektetés kockázata 
megsokszorozódik. 
 
 

2. Alkalmazott módszerek 
 

 A Debrecenben kialakítandó sétaút állomásainak kiválasztásánál fı szempont volt, hogy 
azok a lehetı legjobban tükrözzék az adott témakört. Ennek megfelelıen Debrecen 
belvárosában kilenc, illetve a Debreceni Nagyerdı területén további két – fakultatívan 
választható – megállópont kerülne kialakításra (1. ábra). 
 A kérdıívezés során Debrecen közel 205 ezer fıs lakosságának 1‰-ét, azaz 205 személyt 
kérdeztünk meg – a 2005. évi KSH adatoknak megfelelıen – a kor és nemek szerinti eloszlás 
arányában, ezáltal növelve a lekérdezés eredményének reprezentativitását. Mivel egy-egy 
ilyen sétaút – a környezetvédelmi ismeretterjesztésen túl – a város turisztikai kínálatának 
színesítését is szolgál(hat)ja, azaz képes látogatókat vonzani, ezért úgy gondoltuk, hogy a 
Debrecenbe látogató turisták véleményét is megkérdezzük a tervezett sétaúttal kapcsolatban. 
A 2005. évi KSH statisztikai adatok szerint 110 ezer vendéget regisztráltak Debrecen 
kereskedelmi szálláshelyein, vagyis – a külföldi és a belföldi vendégszám megoszlásának 
megfelelıen – 110 turista is szerepelt a megkérdezettek körzött. 
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1. ábra. A Debrecenbe tervezett városökológiai 
sétaút helyszínei és témakörei 

(Forrás: Magyarország autósatlasza, Z-Press Kiadó, 
Miskolc 1999) 

1. Nagytemplom – Táj, földrajzi fekvés: A város 
területének eredeti természeti adottságai. Domborzati 
és talajhatár. Az egykori természetes táj növényzete. 

2. Vár utca – Történelem: Az elsı települések, a 4 
falu összenövése. A város fejlıdésének történeti 
szakaszai, és az ehhez kapcsolható beépítés típusok, 
ill. utcahálózat. A természeti környezet 
visszaszorulása, a földhasználat átalakulása. 

3. Liszt F. tér – Éghajlat: Debrecen 
levegıszennyezettsége. A városi csapadék, 
páratartalom és szélviszonyok, a hısziget mint 
jellegzetes nagyvárosi jelenség. 

4. Kossuth utca – Zaj- és fényszennyezés: A város 
zajszintje és annak mérése. Zajtérkép. A városi zaj 
csökkentésének lehetıségei. A zaj- és 
fényszennyezés mentális hatásai. 

5. Tourinform Iroda elıtt – Turizmus és 
mőemlékvédelem: Az épített örökség védelme. 
Városi turizmus, a rendezvények városkép-formáló 
hatása. A védett városi látkép lehetséges helyszínei – 
fotópontok. 

6. Aranybika Szálloda elıtt, a régi hídnál – Talaj: 
Városi talajok, kultúrrétegek. Városi régészet. 

7. Aranybika elıtti szökıkút – Víz és 
városfejlesztés: Vízháztartás – vízhiány. A 
városfejlesztés tendenciái, a debreceni lehetıségek 
egy élhetıbb városért. 

8. Déri tér – Élıvilág: Kultúrsivatag vagy élhetı 
város? Várostőrı növényzet, alkalmazkodó 
állatvilág. 

9. Nagytemplom mögötti park – Városökológia: 
Összefoglaló, a városökológiai sétaút fı 
mondanivalója, célja, funkciói. 

1/A. Nagyerdei Gyógyfürdı – CIVAQUA-Terv: A 
Nagyerdı múltja, jelene és jövıje. 

1/B. DE Botanikus Kert – Városi zöldfelületek: 
Városi zöldfelületek típusai, funkciói. Zöldfelület-
gazdálkodás. 

 
 Így 2007 nyarán és ısz elején összesen 315 mintából álló felmérést végeztünk Debrecen 
két – talán legfrekventáltabb – helyszínén; a sétaút tervezett útvonalának kiinduló- és egyben 
végpontját is adó Kossuth téren, valamint a turisták és a helyiek által egyaránt látogatott 
Aquaticum Élményfürdı nagyerdei bejáratánál. A megkérdezettek ily módon, a konkrét 
helyszíneken – in situ – alkothattak véleményt a tervezett sétaútról a kérdıívhez mellékelt 
tájékoztató segítségével. Ebben a részletes ismertetıben a válaszadó tájékozódhatott az 
általunk elkészített, ún. 0. verzió elképzeléseirıl; a sétaút tervezett útvonaláról, helyszíneirıl, 
illetve az egyes állomásokon bemutatni kívánt témakörökrıl (1. ábra), valamint az egyik 
megállópont kidolgozott látványtervérıl is (2. és 3. ábra). Ezeket egy ötfokozatú skálán 
kellett értékelniük a megkérdezetteknek. 
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2. ábra. Az egyik megálló látványterve 
 

3. ábra. A 9. állomás ismertetıtáblájának tervezete 

 
 Többek között arra is kíváncsiak voltunk, hogy a válaszadók mennyire tartják jó és hasznos 
ötletnek egy városökológiai sétaút megvalósítását Debrecenben, illetve annak létrejötte esetén 
önmaguk is felkeresnék-e/bejárnák-e az egyes állomásokat. Kérdéseink a továbbiakban, a 
sétaút idegenforgalomban betöltött konkrét szerepére vonatkoztak, valamint a kérdıívet 
kitöltıkkel rangsoroltattuk is a sétaút különbözı funkcióit – úgymint a helyi lakosság 
rekreációja, ill. a belföldi és külföldi turisták vonzása a város turisztikai kínálatának 
színesítése révén – azok jelentısége alapján. 
 Végül a megkérdezettek saját véleményére, további javaslataira, ötleteire, illetve 
ellenvetésére, kifogásaira is kíváncsiak voltunk, melyeket a sétaút végleges kivitelezése során 
szintén figyelembe veszünk majd annak érdekében, hogy ötletünk a lehetı legszélesebb 
körben találjon pozitív fogadtatásra, ezáltal is elısegítve e remélhetıleg nem csak nekünk 
fontos cél mielıbbi megvalósulását. 
 
 

3. A fogadókészség-vizsgálat eredményei 
 
 A kérdıívünk kérdéseire adott válaszok feldolgozása során a sétaút továbbfejlesztésére 
vonatkozóan számos hasznos információval, ötlettel gazdagodtunk, a továbbiakban a 
kérdıíves felmérés néhány érdekes eredményét ismertetjük. 
 Elsıként a helyi lakosság körében a nem és életkor szerinti megoszlás eredményeit 
ismertetjük, a turisták körében pedig a küldı terület szerinti megoszlást. Korábban említettük, 
hogy – a kérdıívezés reprezentativitása érdekében – a megkérdezettek nem és életkor szerinti 
megoszlása megegyezik a debreceni lakosságéval, melyben enyhén dominál a nık aránya 
(54,15%). Az életkor tekintetében a legnagyobb arányban (60,49%) a felnıtt korúak (15-60 év 
közöttiek) vannak jelen, ıket követi az idısebb korosztály (60 év felettiek) 24,88%-os 
aránnyal, végül a 14 év alattiak következnek 14,63%-kal. A megkérdezett turisták esetében – 
a 2005. évi statisztikáknak megfelelıen – a belföldiek képviseltetik magukat döntı hányadban 
(78,18%), míg a külföldi turisták 21,82%-ban vannak jelen a mintában. 
 Hogy minél több információval rendelkezhessünk, és pontosabb képet kapjunk a 
Debrecenbe látogató turistákról, rákérdeztünk az utazásuk motivációjára és idıtartamára is. 
Ezek alapján a turisták legnagyobb hányada nem a rokonlátogatás (4,9%) vagy az üzleti 
ügyek lebonyolítása (39,2%) miatt látogatott Debrecenbe, hanem 53,9%-uk a kikapcsolódást 
részesítette elınyben (4. ábra). 
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4. ábra. A Debrecenbe látogató turisták motivációja 

A kikapcsolódás, mint motiváció magas 
aránya mellett, a Debrecenben eltöltött 
idıre vonatkozó válaszok is igen 
biztatóak, hiszen az idelátogató turisták 
legnagyobb hányada 3-7 napot (34,41%) 
vagy 1 hétnél többet (27,96%) tölt el itt, 
míg az 1 napig (19,35%) vagy 2-3 napig 
(18,28%) itt tartózkodók aránya ennél 
alacsonyabb. Ezek a válaszok minden-
képpen növelik annak valószínőségét, 
hogy a Debrecenben pihenı turisták – 
mintegy programszínesítés képpen – 
felkeressék és végigjárják a város-
ökológiai sétautat is. 

 
 Vizsgálatunk talán legfontosabb kérdése az volt, hogy milyen a helyiek és a turisták 
személyes viszonyulása a tervezett városökológiai sétaúthoz. A válaszok alapján összesített 
eredmények nagyon biztatóak, hiszen a helyi lakosok (88,29%) és a turisták (90,91%) is 
messzemenıen támogatják egy ilyen jellegő sétaút megvalósítását (5. és 6. ábra). Általánosan 
megállapítható azonban, hogy a turisták minden tekintetben nyitottabbak egy ilyen jellegő 
kezdeményezésre. Ez nem meglepı, hiszen az utazás, mint motiváció már eleve feltételez 
egyfajta nyitottságot az újra, a változatosra. 
 

 

      

 

      
Helyiek Turisták 

 

5-6. ábra. A válaszadók viszonyulása a sétaúthoz – Kérdés: „Jó ötletnek tartja-e?” 
 
 Ezt a tényt az is alátámasztja, hogy nagyon alacsony volt (0,91%) a turisták körében 
azoknak a száma, akik nem tartják jó ötletnek a sétaút tervezetét. Szerencsére, ez a helyiek 
körében sem érte el a 4%-ot. Elenyészı arányban – 0,98% (helyiek), illetve 1,82% (turisták) – 
voltak azok a válaszadók, akik csak bizonyos feltételek megléte esetén tartják jó ötletnek a 
megvalósítást. A megkérdezettek olyan feltételeket soroltak fel, mint például az „autóhang 
csökkentése”, „kialakítása ne legyen túl drága”, „tartalomtól való függés”. Végül, a 
fennmaradó 6,83% (helyiek), illetve 6,36% (turisták) a bizonytalanok körét adják, akik több 
információ ismeretében – pl. amikor a konkrét munkálatok megkezdése felkelti 
kíváncsiságukat – bizonyára a pozitív irányba lesznek terelhetık. 
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 A kérdıívünk 3. kérdése kapcsán arra kértük válaszadóinkat, hogy rangsorolják azt a 
három lehetséges funkciót, amelyet szerintünk a sétaút betölthet. Az elsı funkció szerint a 
sétaút a helyi lakosság kikapcsolódását szolgálná, a második szerint a turisztikai kínálat újabb 
színfoltjaként az idegenforgalmi látványosságok körét bıvítené, majd a harmadik feltételezés 
szerint képes lenne külföldi turistákat is vonzani. 
 A három funkció közül a helyi lakosság 60%-a az elsı funkciót – „a helyi lakosság 
kikapcsolódását szolgálná” – a második helyre rangsorolta, ezt követte a funkció elsı helyre 
történı sorolása (25,85%), végül a harmadik helyre sorolták a legkevesebben (9,27%). A 
turistáknál is ugyanez a rangsorolás figyelhetı meg, azzal a különbséggel, hogy a 
megkérdezett turisták jóval kevesebb hányada (42,73%) sorolta ugyanezt a funkciót a 
második helyre, míg az elsı (22,73%) és a harmadik helyek (20,91%) tekintetében jóval 
kisebbek voltak a különbségek, mint a helyiek esetében. 
 A második funkció szerint a sétaút „az idegenforgalmi látványosságok körét bıvítené, 
újabb színfolt lenne a kínálatban”. Ezt a szerepet a helyiek kevésbé ítélték fontosnak, hisz a 
megkérdezettek jelentıs hányada (36,1%) a harmadik helyre sorolta ezt, de arányait tekintve 
szorosan követi ezt az elsı (30,73%) és a második (28,29%) helyre történı besorolás is. A 
turisták esetében még ennél is egyenletesebb a megoszlás, hiszen a második és a harmadik 
helyre is 29,09%-kal sorolták be a megkérdezettek ezt a funkciót, végül az elsı helyre való 
rangsorolás is szorosan követi az elızıeket (28,18%). 
 A harmadik funkció „a külföldi turisták vonzása”. Ezzel a megkérdezett helyiek fele 
(49,76%) nem ért egyet és a harmadik helyre sorolta ezt a szerepet. Ezt követi az elsı helyre 
sorolás 38,54%-os részarányban, majd a második helyre a megkérdezettek 6,83%-a sorolta a 
harmadik funkciót. A turisták válaszaiban kiegyenlítettebb a harmadik (36,36%) és az elsı 
(35,45%) helyezés részesedése, míg a második helyre sorolás sokkal kisebb részarányban 
(14,55%) van jelen a másik két funkcióhoz képest. 
 Mindezek ismeretében nem lehet egyértelmően eldönteni, mi lenne a megkérdezettek 
szerint a sétaút elsıdleges szerepe, hisz egyik funkció esetében sem sikerült az illetı funkciót 
egyértelmően elsı helyre rangsorolni. A válaszok ilyetén szóródásából arra kell 
következtetnünk tehát, hogy mindhárom funkció megjelenik, de egyik sem bír kiugró 
jelentıséggel, vagyis a sétaút jelenlegi fázisában – és a többi befolyásoló körülményt nem 
vizsgálva – nem dönthetı el, hogy melyik szerep válik majd a megvalósítás után 
hangsúlyossá. 
 A kérdıívezés során kíváncsiak voltunk arra is, hogy a megkérdezettek szerint milyen 
hatást gyakorolna a városökológiai sétaút Debrecen idegenforgalmára (7. és 8. ábra). 
Mindkét vizsgálati csoport döntı hányadában – 58,54% (helyiek), illetve 75,47% (turisták) – 
úgy gondolják, hogy a sétaút színesítené Debrecen idegenforgalmi kínálatát. A válaszadók 
közül nagyon kevesen – 2,44% (helyiek), illetve 0,94% (turisták) – vélik azt, hogy a sétaút 
semmilyen hatást nem gyakorolna a város idegenforgalmára. Ugyanakkor a helyiek 19,51%-a, 
a turistáknak pedig 14,15%-a egyetért abban, hogy a sétaút – megvalósulása esetén – nagyot 
lendítene a város idegenforgalmán. Ennél kisebb arányt – 14,63% (helyiek), illetve 7,55% 
(turisták) – képvisel a válaszokban azoknak a véleménye, akik szerint a sétaút kialakítása nem 
befolyásolná különösebben az idegenforgalom fejlıdését. 
 Mindezek alapján kijelenthetı, hogy az összességükben pozitív válaszok alátámasztják azt 
az eredeti feltételezésünket, miszerint jelentıs igény mutatkozik a környezetünkkel 
kapcsolatos, figyelemfelkeltı sétautak megvalósítására, mind a helyi lakosság, mind pedig a 
turisták körében egyaránt. Ez amiatt is fontos, mert az idegenforgalom olyan – egyre nagyobb 
méreteket öltı – gazdasági ágazat, ahol a káros hatások elkerülése érdekében szükség van a 
környezettudatos turistákra. 
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7-8. ábra. A sétaút idegenforgalomra gyakorolt hatása 
 
 A kérdıív utolsó részében arra kértük válaszadóinkat, hogy tetszés szerint értékeljék egy 
1-tıl 5-ig terjedı skálán (1: egyáltalán nem elégedett, 5: maximálisan elégedett) az általunk 
tervezett helyszíneket (1. vizsgálati elem), témaköröket (2. vizsgálati elem), illetve az egyik 
megálló látványtervét (3. vizsgálati elem). A kérdıívünkhöz mellékelt ismertetınek ezeknél a 
kérdéseknél volt a legjelentısebb szerepe, amelyet a kérdıív kitöltése után a válaszadó 
magával vihetett, ezért már ekkor elkezdıdhetett a sétaút egyfajta reklámozása. Azaz a 
debreceni lakosság, illetve az ide látogató – és a kereskedelmi szálláshelyeken megszálló – 
turisták 1‰-e elsı kézbıl értesülhetett a kezdeményezésrıl, de mindenképpen számolhatunk 
az általuk kifejtett ún. szájreklámmal is, mivel ha mindenki csak egy embernek adta tovább, 
már ebben az esetben is megduplázódott azoknak a köre, akik valamilyen szinten hallottak a 
Debrecenbe tervezett városökológiai sétaútról. 
 A válaszadói minısítés során mindhárom vizsgálati elemre vonatkozóan úgy a helyi 
lakosság, mint a turisták esetében a válaszadók közel fele a 4-es minısítést (4: eléggé 
elégedett) választotta. A második leggyakrabban választott minısítés az 5-ös (5: maximálisan 
elégedett) volt, a válaszadók 30-40%-a tartozik ebbe a csoportba. 
 Érdekesebb és árnyaltabb a kép, ha a válaszadók értékelését összevetjük a megkérdezettek 
nemével, illetve iskolai végzettségével. Ezt a vizsgálatot kereszttábla-elemzéssel végeztük el. 
 
1. táblázat. A helyszínek értékelése a nemek szerinti megoszlásban 
 

Helyszínek  

Nem 
tudom 

0%, 
egyálta-
lán nem 

1-20%, 
alig 

21-50%, 
mérsé-
kelten 

51-79%, 
eléggé 

80-100%, 
maximá-

lisan 

Össz. 

Válaszadók 
száma 

2 1 3 25 69 42 142 Férfi 

%-os arány 
nemek szerint 

1,4% 0,7% 2,1% 17,6% 48,6% 29,6% 100% 

Válaszadók 
száma 

2 1 2 16 77 72 170 

Neme 

Nı 

%-os arány 
nemek szerint 

1,2% 0,6% 1,2% 9,4% 45,3% 42,4% 100% 

Válaszadók 
száma 

4 2 5 41 146 114 312 Össz.  

%-os arány 
nemek szerint 

1,3% 0,6% 1,6% 13,1% 46,8% 36,5% 100% 
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 Már említettük, hogy a 4-es osztályzat dominál mindkét nemnél, ugyanakkor a nık sokkal 
nagyobb arányban (10-15%-kal) elégedettebbek maximálisan a tervezett helyszínekkel 
(1. táblázat), a témakörökkel, illetve a látványtervvel, mint a férfiak. Mi több, a megkérdezett 
nık – 10%-kal nagyobb mértékben – szívesebben járnák végig a sétautat, és 12%-kal nagyobb 
arányban válaszolták azt, hogy jó ötletnek tartják a sétaút megvalósítását. Tehát 
megállapítható, hogy a nık jóval befogadóbbak, nyitottabbak az ilyen típusú 
kezdeményezésekre. 
 Ha a végzettség szerinti megoszlásban vizsgáljuk az elégedettséget, akkor megállapítható, 
hogy mindegyik esetben a maximálisan elégedettek legnagyobb arányban a felsıfokú 
végzettségőek körében fordulnak elı, míg az alap és a középfokú végzettséggel rendelkezık 
körében a legtöbben a 4-es minısítéssel értékelték a tervezett helyszíneket (9. ábra), 
témaköröket (10. ábra) és a látványtervet (11. ábra). Mivel nagyon alacsony azoknak az 
aránya, akik egyáltalán nem, vagy alig vannak megelégedve a tervekkel, így ezt a fajta 
visszajelzést is teljes mértékben pozitívnak tekintjük. 
 
 

 
 

9. ábra. A helyi lakosság iskolai végzettség szerinti elégedettsége a 
tervezett helyszínekre vonatkozóan 

 
A válaszadók többsége 
középfokú végzettségő, akik 
közül 26% 4-es osztályzatot 
adott a tervezett 
helyszínekre. A felsıfokú 
végzettségőeknél a 
legmagasabb a maximálisan 
elégedettek száma (12%). 
 

 
 

 

 

10. ábra. A helyi lakosság iskolai végzettség szerinti elégedettsége 
a tervezett témakörök tekintetében 

 
 

Szinte teljes egybeesés 
mutatkozik a helyszínekre 
vonatkozóan elmondottakkal 
(12% a felsıfokú 
végzettségőek körében a 
maximálisan elégedettek 
száma). 
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11. ábra. A helyi lakosság iskolai végzettség szerinti elégedettsége 
a tervezett látványtervre vonatkozóan 

 
A felsıfokú végzettségőeknél 
magasabb a maximálisan 
elégedettek száma (11%), 
mint az „eléggé” 
elégedetteké. De arányukat 
tekintve ez az elégedettség 
kicsivel alacsonyabb, mint a 
helyszínek tekintetében. 

 
 

4. A válaszadók ötletei, javaslatai és megfontolandó kritikái 
 
 A kérdıív utolsó kérdései a válaszadók sétaúttal kapcsolatos személyes ötleteire, illetve 
kritikáira irányultak azzal a konkrét céllal, hogy véleményüknek teret adva, egy kicsit 
sajátjuknak is érezzék a sétaút megvalósítására irányuló törekvésünket. Másik célunk pedig az 
volt e téren, hogy a válaszadók konkrét ötleteket is adjanak nekünk, továbbá szerintük van-e 
olyan lényegi szempont, ami esetlegesen elkerülte a figyelmünket a tervezés fázisában. 
 A megkérdezettek ötletei 3 fı témakörbe csoportosíthatók. Az elsı csoport javaslatai a 
bemutatandó témakörök bıvítését szorgalmazzák, ezen belül konkrétan az ipari parkok 
környezeti hatásainak, a szelektív hulladékgyőjtés bemutatásának, valamint a 
szennyezésekbıl eredı egészségügyi kockázatok ismertetésének javaslata fogalmazódott meg. 
Továbbá több ízben is említették, hogy az útvonalra célszerő lenne felfőzni a Nagyerdın 
található Állatkertet is, ami tovább bıvítené a programkínálatot és ezáltal a Debrecenben 
töltött idıt is. 
 A második csoportba sorolt javaslatok között említették a célcsoportok bıvítését, vagyis 
hogy az iskoláskorú gyermekek számára is érthetı és élvezhetı módon kellene kialakítani az 
egyes állomásokat. Ez az észrevétel csak megerısítette azt az eredeti elképzelésünket, hogy a 
kirándulásvezetı füzetnek elkészítsük a gyermekeknek szóló, úgynevezett munkáltató füzetes 
változatát is. 
 A másik jelentıs célcsoport a mozgáskorlátozottaké. Valóban szükségeltetik a tervezett 
útvonal újabb bejárása, ahol kifejezetten a mozgáskorlátozottak szemszögébıl kell 
megvizsgálni az egyes helyszínek megközelíthetıségét. Ugyanakkor meg kell említenünk, 
hogy ezen a ponton máris van a városnak egy nagy hiányossága, hiszen a Nagyerdıre javasolt 
fakultatív helyszíneink megközelítése villamossal a legkézenfekvıbb, ugyanakkor Debrecen 
villamosai jelenlegi állapotukban sajnos nem alkalmasak arra, hogy mozgáskorlátozottak is 
utazhassanak rajta. 
 A harmadik ötletcsoport pedig a Tourinform Irodával kötött egyezségünk helyességét 
igazolja, mivel a válaszadók közül többen is javasolták, hogy idegenvezetı kíséretében is 
bejárható legyen a sétaút. Érdekes és jólesı momentuma volt a kérdıívezésnek az a pillanata, 
amikor egy írástudatlan idıs bácsi javasolta az idegenvezetést, ezzel is bizonyítva személyes 
fogékonyságát a téma iránt. 
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 A témakörök, és az útvonal bıvítésére tett javaslatoknak némiképp ellent mond, hogy a 
válaszadók kritikái között többször is megfogalmazódott – fıként az idısebb válaszadók 
körében – hogy egyszeri alkalommal történı bejárás esetén túl hosszú a tervezett útvonal. Ezt 
a tényt némiképp orvosolandó született az a javaslat, hogy a nyári turistaszezonban üzemelı, 
elektromos városnézı kisvasúttal is tegyék lehetıvé az egyes helyszínek felkeresését. 
 A kritikák sorában a következı mondatok voltak olvashatók: „Jó elképzelés, de a 
debreceniek nem vennék igénybe.” „Szőkítené a parkolási lehetıségeket.” „Aggályos az 
ismertetı táblák graffitivel szembeni tartóssága.” Ezekkel a mondatokkal kapcsolatban az 
alábbi észrevételeket, kiegészítéseket tesszük. 
 A kérdıívezés során megkérdezett helyi lakosok 74%-a és a turisták 89%-a válaszolt 
igennel arra a kérdésünkre, hogy „személyesen is végigjárná-e a sétaút egyes állomásait?”. 
Továbbá 16% volt a bizonytalanok, illetve 3,4% a feltételekkel végigjárók aránya a helyiek 
körében, míg a turisták esetében 7%, ill. 1,8% volt ugyanez a csoport, vagyis a helyiek csupán 
6,8%-a tagadta meg egyértelmően a sétaút felkeresését, míg a turisták esetében csekély 1,8% 
volt ez az arány (12. és 13. ábra). Ezek alapján kijelenthetı, hogy a debreceni lakosság 93%-a 
a sétaút megvalósulása esetén valószínőleg legalább egyszer potenciális látogatónak 
tekinthetı. Ez közel 191 000 embert jelent, ami még kiegészül a turisták várhatóan 108 000 
fıs (98%) tömegével is. 
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12-13. ábra. Válaszadók viszonyulása a sétaúthoz – Kérdés: „Személyesen is végigjárná?” 
 
 Ami a parkolási lehetıségek szőkítését illeti, a kérdıív mellé adott egy oldalas 
ismertetınkben is szerepelt a tervezett útvonal. Abból is jól kitőnik, hogy a sétaút útvonala 
mindenhol a forgalomtól eleve elzárt területen halad, nem utolsó sorban a sétautat járó, 
nézelıdı gyalogosok biztonsága érdekében. Vagyis ez a téves megállapítás a tájékozató 
figyelmesebb átolvasásával nem is vetıdött volna fel kritikaként. 
 Ugyanakkor valóban helytálló felvetés és számunkra is az egyik legtöbb fejtörést okozó 
probléma az ismertetıtáblák vandalizmussal szembeni ellenállóságának kérdése. Részünkrıl 
fontos szempont, hogy olyan anyagból készüljenek a táblák, amely az idıjárás 
viszontagságaival szemben ellenálló és az esetlegesen rákerült graffitiket is könnyen le 
lehessen tisztítani róla. Valószínőleg ez esetben is igaz, hogy a prevenció mindig olcsóbb, 
mint az utólagos helyreállítás, ezért már a helyszínek kiválasztásakor is az volt az egyik 
szempontunk, hogy köztéri, vagy esetleg a bank bejáratát figyelı kamerák (ld. 2. állomás) az 
egyes állomások helyszíneit, azok épségét is ırizzék egyben. Ez sajnos a jelenlegi állapotok 
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alapján nem minden megálló esetében jelent megoldást, de a jövıben ezekre a helyszínekre is 
kihelyezhetı lenne egy-egy térmegfigyelı kamera. 
 
 

5. A sétaút megvalósulásának jelenlegi fázisa 
 
 Az elképzeléseink szerinti 0. verzió teljes mértékben kidolgozott: a véleményünk szerint 
legideálisabb útvonal, a legmegfelelıbb helyszínek, az általunk lényegesnek tartott témakörök 
és az egyes megállók kulturális értelemben is értéket hordozó (ti. az ismertetıtáblákat tartó 
oszlopok a Lyciumfára – Debrecen egyik jelképére – asszociáló köztéri szoborként is 
funkcionálnának) látványtervei. 
 A debreceni Tourinform Iroda vezetısége is lát fantáziát a sétaút megvalósításában, ezért 
teljes támogatásukat élvezhetjük terveink megvalósításában. A hosszú távú együttmőködés 
keretében a Tourinform Iroda elvállalta az általunk kidolgozott sétaút ismertetıfüzetének 
terjesztését és gondozását, valamint a szakvezetés biztosítása érdekében folyamatban van egy 
idegenvezetıjük betanítása erre a konkrét feladatra. 
 Sajnos, a megvalósulás anyagi vonzatai tekintetében már nem ennyire biztatóak a 
kilátások. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetıi ülésén ugyanis az a 
döntés született, hogy pénzhiány miatt 2008 elején – a költségvetés kialakításakor – újra 
tárgyalják a sétaút ügyét. Mivel a jelenlegi gazdasági helyzetben egy-egy projekt kivitelezése 
során is fontos a több lábon állás, ezért az Önkormányzattal közösen végzett pályázati 
lehetıségek keresése, illetve a városmarketing programba való integrálás mellett igyekszünk 
minél több – környezettudatos – támogatót is megnyerni ötletünknek. 
 A sétaút mind szélesebb körben történı marketingje érdekében tárgyalásokat folytatunk a 
MÁV-val és a Debreceni Közlekedési Vállalattal (DKV), hogy pl. a sétaút útvonalának a 
pályaudvarokon kihelyezett térképével hívhassuk fel rá az utazóközönség figyelmét, továbbá 
a Budapest–Nyíregyháza intercity járatokon, valamint Debrecen tömegközlekedési eszközein 
hirdethessük kezdeményezésünket. A DKV-val való egyeztetéseink során azt is szeretnénk 
elérni, hogy a Nagyerdıre tervezett két fakultatív helyszín felkeresését a villamoson történı 
egyszeri kedvezmény igénybe vételével is ösztönözhessük. 
 Felmérésünk is igazolta, hogy a városökológiai sétaút turisztikai vonzerıvel is bír, ezért 
terveink között szerepel a régió szállodáinak ajánlatában, valamint a Tourinform Iroda egyéb 
kiadványaiban történı megjelentetése is, továbbá a debreceni és a vonzáskörzetébe tartozó 
iskolákba is el kívánjuk juttatni szóróanyagainkat. 
 
 

6. Összegzés, a városökológiai sétautak fıbb mondanivalója 
 

 Összegzésként megállapíthatjuk tehát, hogy a városökológiai sétaút a környezeti nevelés – 
korcsoportoktól független, városokban alkalmazott – sajátos eszköze, a környezeti 
kommunikáció egyik hatékony formája. Következésképp, a városökológiai sétautakra 
manapság igen nagy szükség van, hiszen ezek a kikapcsolódás mellett – napjainkban egyre 
divatosabbá váló módon – a figyelemfelkeltést, a környezettudatos szemléletformálást is 
szolgálják, amire egyre fokozódó igény mutatkozik. Az általunk tervezett sétaút 0. verzióját 
úgy a helyi lakosság, mint a turisták nagy érdeklıdéssel fogadták. 
 A környezeti nevelés tekintetében figyelembe véve azt a tényt, hogy a nagyvárosi 
gyermekek természetélménye szegényesebb, mint falun élı társaiké, ezért minden lehetséges 
eszközzel bıvítenünk kell azt. A lakóhellyel kapcsolatos ismeretek terjesztésével – korra való 
tekintet nélkül – fokozható a „tájempátia”, ezáltal a helyi lakosság fogékonysága és 
felelıssége saját lakókörnyezete iránt. 
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 Ezek a célok egybecsengnek ugyan az EU-s projektek és programok (pl. Fenntartható 
Városok Projekt, Ökológiai Város, Egészséges Városok Projekt, Városi Környezeti 
Menedzsment Program stb.) hangzatos törekvéseivel, a megoldás kulcsa mégis a települési 
önkormányzatok, a városi lakosság és az országos törvényhozás kezében van. A 
fenntarthatóság ugyanis nem általános, hanem mindenütt helyi kérdés, hiszen a globális 
felelısség a lokális felelısségek láncolatából épül fel (GYİRI-NAGY S. 2007). 
 Végezetül, ıszintén bízunk abban, hogy a sétaút sikeres megvalósulása esetén mind 
környezeti, mind turisztikai szempontból sokat tehettünk Debrecenért, egy élhetıbb 
környezetért. 
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Dr. Izsák Éva1 – Dr. Probáld Ferenc2 
 

Klimatikus környezet és városfejlesztés Budapesten 
 
 

1. Környezeti változatosság és éghajlati elınyök 
 

 Az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unió országaiban végzett kutatások 
(GRAVES, P. E. 1980; MCGRANAHAN, D. A. 1999; CHESHIRE, P. C. – MAGRINI, S. 2006) 
egyaránt arról tanúskodnak, hogy az információs társadalomban mind a munkahelyek, mind a 
lakosság belsı migrációja szempontjából felértékelıdtek a jobb életminıséget, ill. – ennek 
részeként – kellemes és változatos éghajlati feltételeket kínáló vidékek, városok és 
városrészek. A beépítés jellege és mértéke lényeges hatással van az egyes klímaelemekre. A 
várostervezés és városfejlesztés fontos feladata, hogy az urbanizációval együtt járó negatív 
hatásokat csökkentse, és a „környezeti igazságtalanságnak” ésszerő korlátot szabjon. A 
nagyvárosok növekedése és a klímaváltozás „új globális ökológiai feltételeket” hoz létre 
(SASSEN, S. 2007), ami a geográfiára is újfajta felelısséget ró a környezeti értékeket érintı 
döntések elıkészítésében. 
 Budapest viszonylag kis területén belül – szerencsés módon – rendkívül változatosak a 
természeti viszonyok, s ezek mindig is hatottak a város fejlıdésére, térbeli szerkezetének 
alakulására. A Budapest területén meglévı természeti alapú klimatikus különbségek a 
nemzetközi versenyképesség terén is kiaknázható elınyt jelentenek. Kiváltképp kedvezı, a 
városklíma hatásait – különösen a hısziget kialakulását – ellenpontozó helyi éghajlattal 
tőnnek ki (1. táblázat): 
 a) A Budai-hegység mikroklimatikusan erısen tagolt, a város többi részénél hővösebb, 
napfényben gazdagabb területe, amelynek a hegy-völgyi légkörzés révén a városmag 
átszellızése szempontjából is lényeges szerepe van. 
 b) A Duna szigetei és közvetlen parti sávjai, amelyek nyáron hővösebbek és a folyó 
völgyének szélcsatorna-hatása miatt jobban átszellızöttek, tisztább levegıjőek, mint a város 
beépített területei vagy akár a kisebb-nagyobb városi parkok. 
 
1. táblázat. A Margitsziget és a Szabadság-hegy (tszf. 470 m) átlagos havi középhımérsékletének 
eltérése a városközpontétól (Madách-tér, Városháza füves udvara, oC, 1954-1968)(PROBÁLD F. 1974) 

 

 Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Év 
Margitsziget -1,0 -1,3 -1,6 -1,7 -1,6 -1,7 -1,2 

Szabadság-hegy -2,9 -3,2 -3,2 -3,1 -2,8 -2,7 -2,9 

 
 A táblázat a helyi klimatikus eltérések mértékét a nyári félév havi középhımérsékleteinek 
tükrében szemlélteti. Szélcsendes, derült, anticiklonális idıjárású napokon azonban a 
Margitsziget és a belváros, kivált annak aszfaltozott terei között ennél kb. két-háromszorta 
nagyobb különbségek mutathatók ki (PROBÁLD F. 1974). Derült nyári napokon a mőholdas 
mérésekkel megállapított felszínhımérséklet – amely a hıérzeti komfort egyik fı 
meghatározója – mind a Budai-hegység magasabb részein, mind a Duna szigetein 8-10 oC-kal 
alacsonyabb a belvároshoz képest (BARTHOLY J. et al. 2005). A Budai-hegységben és a – a 
széliránytól függıen – a Duna-parton ezért jóval kisebb a hıségnapok (tmax≥30 oC), a forró 

                                                 
1 Dr. Izsák Éva Eötvös Lóránd Tudományegyetem, TTK FFI Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest E-mail: 
izsakeva@ludens.elte.hu 
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napok (tmax≥35 oC), fıként pedig a meleg éjszakák (tmin≥20 oC) gyakorisága, és rövidebb ideig 
tartanak a hıségperiódusok. A városi hısziget intenzitása a gépjármő-forgalom növekedése és 
a klímaberendezések elterjedése folytán az utóbbi évtizedekben feltehetıleg tovább erısödött, 
és ezzel a helyi éghajlati különbségek is fokozódtak. A jövıben a globális fölmelegedés – 
amely a városokkal szemben is sokrétő alkalmazkodási igényeket vet föl (HALLEGATTE S. et 
al. 2007) – még hangsúlyosabbá teszi a hegyvidék és Duna-part által kínált lokális éghajlati 
elınyöket, amelyekhez gyakorta egyéb – a lakosság által fontosabbnak ítélt – környezeti-
esztétikai értékek (pl. zöldfelületek, panoráma) is társulnak.  
 Mivel mind a két esetben szők területre korlátozódó környezeti elınyökrıl van szó, ezek 
különleges, a város egész lakossága szempontjából megóvandó értéket képviselnek, amelyet a 
mindenki számára nyitott zöldterületekkel, parkokkal, sétányokkal, rekreációs 
létesítményekkel, bizonyos határok között pedig zöldbe ágyazott, magas színvonalú 
lakóépületekkel célszerő kihasználni. Az alábbiakban áttekintjük, miként változott e két 
kiemelt terület hasznosítása, és megvizsgáljuk, hogy a jelenlegi helyzet, valamint a fejlesztés 
iránya mennyire van összhangban a vázolt követelményekkel. 
 
 

2. A fıvárosi Duna-part fejlıdése 
 

 Budapesten a folyómeder rendezése és a rakpartok kiépítése a 19. század második felére 
tette lehetıvé, hogy a fıváros a Duna felé forduljon, és a városközpont legfontosabb 
középületeinek révén a partok látványát a „fıhomlokzat” rangjára emelje. A peremvárosi 
övben ugyanakkor a Duna-völgy természetes vonalát követı közlekedési pályák mentén 
északon és délen a folyam mindkét partján hatalmas összefüggı ipari és közlekedésüzemi 
területek jöttek létre. Megkezdıdött, majd a 20. század elsı felében felgyorsult egyes 
partszakaszok – kivált a Római-part – üdülı-övezetté alakulása is. Ezek a városszerkezeti 
alapvonások a közelmúltig csupán lassan változtak; az ipari és közlekedésüzemi funkciók 
térvesztése és a magas igényő városi funkciók bıvülése a parti sávban mérsékelt ütemő volt. 
 Budapest és környéke 1960-ban készült és 1970-ben felülvizsgált általános rendezési terve 
(PREISICH G. 1973) elıirányozta a városias lakóterületek észak felé történı kiterjesztését; 
ennek a törekvésnek a jegyében a következı két évtized során hatalmas, részben a Dunára 
tekintı új lakótelepek épültek Óbudán és Angyalföldön.  
 A rendszerváltozást követıen hirtelen fölgyorsult dezindusztrializáció és a piacgazdasági 
alapon föllendülı új építkezések túlnyomórészt spontán folyamatai lényeges változásokat 
hoztak a városszerkezetben és a Duna-part hasznosításában is. Az 1990-es években Dél-
Budapesten nagyszabású fejlesztés kezdıdött a lágymányosi ELTE-tömbök megépítésével és 
az egykori Ferencvárosi Pályaudvar helyén az ún. expo-telkek kialakításával. Az ezredforduló 
óta immár több partszakaszon zajlik a magántıke által kezdeményezett ingatlanfejlesztés. E 
folyamatokkal számot vetve – s részben azok kézben tartása végett – készült el 2002-ben 
Budapest Városfejlesztési Koncepciója (BVK), majd 2005-ben (módosítással 2006-ban) 
Budapest Középtávú Városfejlesztési Programja, amely a fıvárosnak a 2007-2013 idıszakra 
szóló fejlesztési feladatait és céljait foglalja keretbe Podmaniczky Program néven. A BVK a 
város szerkezetén belül külön egységként kezeli a Duna-menti zónát, s az északi és déli 
partszakaszok fejlesztése révén biztosítani kívánja „a Duna térségének felértékelıdését”, 
valamint a fıváros „Duna felé fordulásának további erısítését” (V. 8. pont). A középtávon – 
részben funkcióváltással – megvalósítandó fejlesztések területei között a koncepció a 
következıket sorolja fel: Óbudai-sziget, Népsziget, Foka-öböl és Meder-utca környéke, 
lágymányosi iparterület, Kopaszi-gát, ferencvárosi ipari és vasúti terület, Csepel-szigetcsúcs. 
Megemlíti a BVK, hogy a folyamatban lévı fejlesztéseknél (Millenniumi Városrész) „meg 
kell erısíteni a Fıváros szerepét az építészeti-környezetalakítási kontroll terén” – ami rejtett 
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beismerése annak, hogy ez a kontroll nem mőködik megfelelıen. A térszerkezet 
fejlesztésének a jelenleginél hatékonyabb irányítása végett a Fıváros „befolyásoló, szervezı 
aktivitását mindenképpen növelni kell” – olvasható továbbá a koncepcióban. A célkitőzések 
között szerepel még a Duna-menti térség szabadidı/kulturális funkcióinak erısítése (V. 4. 
pont) és a ”Zöld Dunapart” projektek sorának megvalósítása. A Podmaniczky Program az ún. 
„környezettudatos Budapest prioritás” (4. pont) keretében ugyancsak hangsúlyozza a „zöld 
partok” rekreációs hasznosítását, valamint a szigetek s a parti zöldfelületek kiemelt védelmét 
és a vizes élıhelyek megóvását. 
 Az új kelető városfejlesztési koncepciók és programok arról tanúskodnak, hogy a tervezık 
végre felismerték a Duna-part által kínált egyedülálló környezeti elınyöket. Az eleddig 
kihasználatlan lehetıségének mértékét jól mutatják 2007. évi terepi felmérésünk eredményei 
(2. táblázat). 
 
2. táblázat. A budapesti Duna-part hasznosítása (2007, szigetek, öblök és Soroksári-Duna nélkül) 

 

Intézményi, lakó- 
és üdülıterület 

Barnaöv (ipari és köz- 
lekedésüzemi terület) 

Közmővek  (IV.ker. 
vízmővek) 

Természet-
védelmi terület 

Kihasználatlan 
partszakasz 

23,7 km, 40,8% 16,0 km, 27,6 % 3,2 km, 5,5  % 2,9 km, 4,7% 12,4 km, 21,4% 

 
 Budapest közigazgatási területén belül a Duna partvonala (a Soroksári-Dunaág nélkül) a 
budai oldalon 31 km, a pesti és Csepel-szigeti oldalon 27 km hosszú. Az Óbudai- és a Margit-
sziget, valamint a természetes és mesterséges öblök, kikötımedencék partjai ezt további 36 
km-rel növelik. A természetes vagy természetközeli állapotban lévı partszakaszok (22 km) 
ártéri főz-nyár ligeterdıi és bokorfüzesei értékes ökológiai korridorokat képeznek a fıváros 
belseje felé. Az ártéri, ill. hullámtéri vegetáció csaknem folyamatos sávban szegélyezi az 
újpesti partot a Népsziget déli csücskéig, valamint a Csepel-szigetet a Rózsa utcától a város 
határáig. A budai oldalon a Háros-sziget déli partjától a városhatárig hosszabb, Óbuda és 
Budafok partjainál egy-egy rövidebb szakaszon maradtak fenn a ligeterdık, s ezek övezik az 
Óbudai-sziget túlnyomó részét is. A Római-part felértékelıdı és szépen megújuló üdülı- és 
lakóövezetét szintén ligetes sáv választja el a Dunától, mutatva, hogy a fejlesztéseknek nem 
okvetlenül kell(ene) a természetes vegetáció kiirtásával járniuk. Sajnálatos azonban, hogy a 
hullámtéri ligeterdık hulladékkal erısen szennyezettek, illegális szemét- és törmeléklerakók, 
hajléktalanok tanyái is számos helyen elıfordulnak bennük. E tekintetben sokkal jobb az 
eleve nehezen megközelíthetı három természetvédelmi terület (Háros- és Kis Háros-sziget, 
Palotai-sziget) helyzete.   
 A Duna partja a város nagy részén lakó- vagy középületekkel régóta beépített. 
Békásmegyer és a Római-part közel 5 km hosszúságú üdülı-övezetétıl délre a budai part 
Óbudától a Lágymányosi-hídig mintegy 9 km hosszan folyamatosan beépített. A pesti oldalon 
az összefüggı beépítés a Foka-öböltıl a Lágymányosi-hídig terjed (9,6 km). Mivel a 
rakpartok a folyam mindkét partján a fıváros egyik fı közlekedési ütıerét képezik, a 
lakóterületeknek nincs közvetlen vízkapcsolatuk, és ez irányban különbözı ötletek 
felvetésénél több eleddig nem történt. A parthoz áttételesen csatlakozó intenzív zöldfelületek, 
parkok, sportlétesítmények azonban a mögöttes területek lakói számára is biztosíthatják a 
parti sáv használati és klimatikus elınyeit. Ez a megoldás – melynek legszebb példája a két 
világháború közt létesült Szent István-park – az összefüggıen beépített partoknak alig 1/5-ére 
jellemzı.   
 A Duna által kínált környezeti elınyök kiaknázására a hasznosítási lehetıségek csaknem 
ideális keverékét (szállodák, sportlétesítmények, fürdık, nagy területő, gondozott közpark) 
sikerült megvalósítani a 96,5 hektáros Margitszigeten. Itt az összképet néhány oda nem illı, 
régóta üresen álló épület mellett fıként az északi részen terjeszkedı gépkocsi-parkoló rontja. 
A hasonló adottságokkal rendelkezı Óbudai-sziget (110 ha) északi kétharmadát az 1970-es 
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években vonták ki a mezıgazdasági mővelésbıl, és alakították közparkká. Itt megmaradtak a 
Margitszigeten hiányzó galériaerdık, ám a terület gondozottsága messze elmarad a 
kívánatostól. A sziget déli harmadán (32 ha), az egykori hajógyár helyén sokat vitatott, fıként 
idegenforgalmi célú fejlesztési program van elıkészületben. 
 A budai és a pesti-csepeli partot egyaránt kb. 8-8 km hosszúságban szegélyezik közlekedés, 
közmővek, ipar és raktározás céljára szolgáló területek. A budai oldalon ezek a sávok 
csaknem teljes egészükben a korábbi szerepüket elvesztett, a funkcióváltás és a megújulás 
kezdeti szakaszában lévı barnaövezetbe tartoznak (Óbuda, Kelenföld, Budafok egykori 
ipartelepei), míg a keleti parton a csepeli kikötık és a vasmő tömbje, továbbá Újpest-
Angyalföld rövid partszakaszai sorolhatók ebbe a típusba. Káposztásmegyeren és a Palotai-
szigeten több mint 3 km-es szakaszt foglalnak el a Fıvárosi Vízmővek létesítményei. 
 Övezeti besorolásuktól függetlenül külön kategóriának tekinthetık azok a partszakaszok, 
amelyek mindmáig gyakorlatilag kihasználatlanok. Ide számítható a budai oldalon a 
Lágymányosi-öböl környéke, továbbá Budafok és Tétény hosszú partszakaszai, amelyeknek 
hasznosítását a 6-os út által való elzártságuk, talajuk szennyezettsége és hiányos 
árvízvédelmük is nehezíti. Hasonló jellegő tartalékterület Csepelnek a Rózsa utcától a 
városhatárig terjedı partja, amelynek beépíthetıségét azonban az itteni vízmőkutak 
védıtávolsága korlátozza. Északon az üdülı-övezetbe sorolt Népsziget partja ugyancsak 
elhanyagolt és jórészt kihasználatlan. A barnaövezeti, valamint a mindmáig teljesen 
kihasználatlan területsávok a Duna fı ága mentén a part teljes hosszának közel felét foglalják 
el; ez a tény a környezeti értékekkel való pazarlást és a roppant nagy lehetıségeket egyaránt 
mutatja. 
 Az ezredforduló óta a magántıke is felfedezte a Duna-part környezeti értékét, és nagy 
léptékő ingatlanfejlesztési projekteket indított (Millenniumi Városrész, Lágymányosi-öböl, 
Hajógyári-sziget, Prestige City, Duna City). Közülük pl. a Marina Part tízszintes luxus-
lakóházai a panorámát maximálisan kihasználó hajlékony formáikkal és az elegáns parti 
sétánnyal elınyösen különböznek a Petıfi-hídtól délre épült, nem kevésbé drága, ám a 
vízparttól elzárt Duna-Pest Rezidenciák monoton építészeti kiképzésétıl. Az egyes projektek 
elemzésére – hely híján – ezúttal nincs mód, ám az általános tanulságok röviden így 
összegezhetık: 
 A fejlesztendı területek hasznosítására, funkcióira, a beépítés mértékére és jellegére 
vonatkozó elképzelések rendkívül képlékenyek, idırıl-idıre – olykor az ingatlan 
tulajdonjogával együtt, máskor anélkül is – gyökeresen megváltoznak. A fıváros és a 
kerületek önkormányzatai nem képesek a közérdeknek megfelelı irányt szabni a 
fejlesztéseknek: a szabályozási tervek elıírásainak betartatása helyett azok módosításával 
készek segédkezet nyújtani a tıkeerıs magánbefektetık érdekeinek érvényesüléséhez. A 
Duna-part környezeti elınyeire alapozott fejlesztések – a tereprendezés, kármentesítés, 
árvízvédelem és közmővesítés költségeit beszámítva is – hatalmas extraprofitot 
eredményeznek, amely azonban a (gyakran külföldi) pénzügyi befektetıknél csapódik le. 
 
 

3. A Budai-hegyvidék beépítése 
 

 Budapest térbeli növekedésének két meghatározó tényezıje a domborzat és a centrumtól 
való távolság volt (IZSÁK É. – FIAR S. 1996). A pesti oldalon könnyebben és gyorsabban 
terjedt szét a város, míg a budai oldalon, ahol az építkezés, a természeti környezet 
megváltoztatása több erıfeszítést kívánt, lassabban nıtt a beépített terület aránya. Itt a 
városegyesítés (1872) óta tartó folyamatos, lassú terjeszkedés csak a két világháború között 
gyorsult fel. Elsısorban a korábbi szılık és gyümölcsöskertek, gyepterületek, majd a még 
megmaradt üres telkek, foghíjak épültek be, az erdık csak kis mértékben fogyatkoztak meg. 
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A jelenlegi közigazgatási határon belül a II. és a XII. kerület erdısültsége a legnagyobb (28,1 
ill. 41,3%). A Budai-hegység erdıi – amelyek napjainkban jórészt a Budai Tájvédelmi Körzet 
keretébe tartoznak – csaknem kivétel nélkül telepített állományokból tevıdnek össze, tehát 
nem természetes, csupán természetközeli környezetnek tekinthetık.  
 Nagy-Budapest kialakítását követıen (1950) a területfelhasználás mennyiségi és minıségi 
jellemzıit meghatározó elsı Általános Rendezési Terv (ÁRT) 1960-ban lépett érvénybe. Az 
ÁRT a lakosság számának gyors növekedésével számot vetve úgy kívánta növelni a lakások 
számát, hogy közben a beépített területek aránya ne növekedjen. Ezt csak a vertikális 
lakásépítésekkel, lakótelepekkel lehetett megvalósítani. A terv foglalkozott a zöldterületek 
fejlesztésével, a városi ún. „zöld-folyósók” létesítésével, ill. megtartásával is.  
 A Nagy-Budapest létrejötte után készült második rendezési terv (1970) a „Budapest és 
környéke általános rendezési terve” címet viselte. A tervben két alapvetı irányt határoztak 
meg a budai területekkel kapcsolatban, melyek jól tükrözıdnek a lakásállomány  számbeli 
alakulásában is. Egyrészt meghatározták az új lakásépítés területi és mennyiségi szabályait. A 
tömör, városiasnak nevezett beépítési módot kiterjesztették a városmagot körülölelı győrőre 
(Budán ez pl. Óbuda és Kelenföld területét érintette), ugyanakkor a laza városias lakóterületek 
fennmaradását írták elı pl. a budai villanegyedek területén. Pesthidegkút, továbbá pl. a 
Testvérhegy és Budatétény változatlanul családiházas övezet maradt. Külön tervlapok 
foglalkoztak a városi és városkörnyéki zöldterületekkel, célul tőzve ki ezeknek az 
egyenletesebb eloszlását. 
 Az ÁRT a lakóterületek kiterjesztését – ami általában telepszerő beépítést jelentett – a 
következı területeken irányozta elı: a II. kerületben az Ady Endre út (2050 lakás), a 
Széchenyi utca (1150 lakás), a Csatárka u.(1562 lakás), a Törökvészi út mentén (1950 lakás), 
továbbá a XII. kerületben a Mártonhegy – Orbánhegy területén (4400 lakás). A lakóterületek 
kiterjesztésének, valamint az üres telkek társasházakkal való beépítésének következtében 
rendkívül gyorsan nıtt a budai kerületekben a lakások száma (3. táblázat). 
 
3. táblázat. A lakásállomány alakulása a Budai oldalon 1960-2005 között. (Forrás: KSH valamint 
www.budapest.hu/engine.aspx?page=BpKezikonyv) 
 

Kerület/év 1960 1970 1980 1990 2000 2005 
I. 12944 15259 16131 16405 16447 16546 
II. 26721 33120 38478 42540 46018 47255 
III. 24332 26369 41097 54131 56852 59843 
XI. 31067 47286 60092 68027 70182 71651 
XII. 18417 24225 29324 31596 32286 33006 
XXII. 10979 12824 16597 18635 20205 20663 
Bp. össz. 535855 627841 726691 793764 820948 856181 

 
 Összefoglalva elmondható, hogy a Budai-hegyvidék lejtıin is megjelentek az 1970-es 
évektıl az öt- tízszintes panelházakból álló lakótelepek. Ezek a panel-övezetek ugyan valós 
társadalmi igényt elégítettek ki az adott korban (akárcsak a mai lakóparkok), mégis alapvetı 
problémát okoznak a mai napig nemcsak a város éghajlatának módosításában, hanem az itt 
élık társadalmi, szociális helyzetét tekintve is. A korszak sajátosan értelmezett 
modernizmusára jellegzetes negatív példa a Rózsadomb vagy a Kecske-hegy beépítése. Az itt 
lévı, 4-8 lakásos „kocka” alakú beton társasházak színvonalát mind építészeti, mind technikai 
szempontból silánynak nevezhetjük. A II. kerület geográfiai helyzete folytán ez az elhibázott 
beépítés a városból szinte mindenhonnan jól látható, így jelentısen befolyásolja a városképet 
is. 
 Budapest Fıváros Településszerkezeti Tervének legújabb, elfogadott anyaga 2004-ben 
készült el. A terv 5 zónarendszert alakított ki a fıváros területén, melyek közül kettı az 
általunk vizsgált terület (Budai-hegyvidék, Duna menti zóna). A Budai-hegyvidék területén, 
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az ún. hegyvidéki zónában a legfontosabb célnak a sajátos kertvárosi lakónegyedek 
megırzését, a zöldterületek, valamint a városkép védelmét minısítette. Csakhogy az elmúlt 
negyedszázad alatt már oly mértékben módosult a budai kerületek területhasznosítása, hogy 
inkább csak a további romlás fékezésérıl lehet szó. A budai lejtık beépítése t.i. az uralkodó 
szélirány és az éjszakai helyi légkörzés révén a városba jutó tisztább és hővösebb levegı 
forrásterületén idézett elı drasztikus mikroklimatikus változásokat. 
 A nyolcvanas évek végétıl, kilencvenes évek elejétıl új léptékő szuburbanizáció 
figyelhetı meg Budapest környékén. Ez a folyamat fıként azokat a Budához közeli 
településeket érintette, amelyek a budai kerületekhez hasonló természeti környezettel 
rendelkeztek (pl. Solymár, Nagykovácsi, Budakeszi, Budaörs). Az összetett folyamat egyik 
negatív következménye az a közlekedési konfliktus lett, ami a beáramló autók tömegébıl 
fakad. Nem bıvítették a domborzat által kijelölt futású fıútvonalakat, nincs elég kiépített 
parkoló, és az utak kihasználtsága a nyugati szektorban igen nagy. Az úthálózatnak itt 
különösen nagyfokú terhelése erıs környezetszennyezéssel jár, ami éppen a város belseje felé 
tartó légmozgások irányát, a völgyek természetes ventillációs csatornáit jellemzi, betetızvén 
ezzel a beépítés káros klimatikus hatásait. 
 Összefoglalva megállapítható, hogy míg a Duna-part környezeti elınyei jelentıs részben 
rosszul hasznosítottak vagy éppenséggel kiaknázatlanok, addig a Budai-hegység fı problémái 
a túlzott kihasználásból erednek, és sokkalta nehezebben orvosolhatók. 
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Dr. Szegedi Sándor1 
 

A Nagyerdı hatása a városi hısziget térszerkezetére Debrecenben 
 
 

1. Bevezetés 
 

 A városokban – méretüktıl függı mértékben – a meteorológiai elemek módosulnak a 
környezı területekhez képest: a városok saját éghajlatot alakítanak ki. A városi hısziget – a 
város és a környezı terület közötti hımérsékleti különbség – legerısebben derült, szélcsendes 
éjszakákon, anticiklonális makroszinoptikus helyzetekben alakul ki. Ilyenkor a városi és 
vidéki területek eltérı borítású, beépítési, hıgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkezı 
felszínei okozzák az eltérı felmelegedést. A városban a nagykiterjedéső mesterséges felszínek 
az éjszaka során a talaj feletti légkörbe sugározzák vissza a nappal elnyelt hıt, ami napnyugta 
után jelentısen melegebbé teheti a város levegıjét a környezı beépítetlen területekhez képest 
(LANDSBERG, H. E. 1981; OKE, T. R. 1973), így a városi hısziget fejlıdése sajátos idı és 
térbeli jellegzetességeket mutat: legerısebb kifejlıdését általában napnyugta után 3-5 órával, 
éri el majd gyengülni kezd (OKE, T. R. 1997; UNGER, J. 1996). 
 A hısziget térbeli képét az adott település beépítési viszonyai határozzák meg. Ennek 
alapján általánosságban annyi állapítható meg, hogy a peremek felıl a városközpont felé – a 
beépítés sőrőségével párhuzamosan – növekszik a hısziget intenzitása, vagyis a bel- és 
külterület közti hımérsékleti különbség. A beépített területek közé ékelt zöldterületeken a 
hısziget intenzitás kisebb a szomszédos területekhez viszonyítva, mivel ezek a 
természeteshez közelebb álló felszínborítással rendelkezı területek a hımérsékletjárás 
szempontjából is a természetes felszínekhez hasonlatosabb módon viselkednek. A jelenséget a 
nemzetközi irodalomban Park Cool Island (PCI), vagyis park hideg sziget néven szerepel 
(SPROKEN-SMITH, R. A. – OKE, T. R. 1998; BACCI L. et al. 2000). Intenzitását a városközpont 
és a park léghımérséklete közötti különbség nagyságával jellemezhetjük. Azt, hogy a 
beépített terület és a zöldfelületek közt milyen mértékő és idıbeli dinamikájú a hımérsékleti 
különbség a zöldfelületek jellemzıi határozzák meg.  
 A parkok nagysága fontos tényezı, mivel a perem hatás a park szélsı fái magasságának 2,2 
3,5 szereséig terjed ki vízszintesen, így, a megfigyelések szerint, (SPROKEN-SMITH, R. A. – 

OKE, T. R. 1998) ahhoz, hogy a park hőtı hatást fejthessen ki, vízszintes kiterjedése ennek 
legalább kétszerese kell, hogy legyen. A megfelelıen nagy kiterjedéső parkok belsı részén 
felhalmozódó nagy mennyiségő hővös levegı termikus cirkulációt indít meg a szomszédos 
beépített terület felé, nyáron kedvezı, hőtı hatást gyakorolva arra. A füves parkok hőtı hatása 
a vizsgálatok szerint kb. egy park szélességnyi távolságon belül érvényesül (SPROKEN-SMITH 

R. A. – OKE, T. R. 1998). 
 Fontos, hogy a park uralkodóan fákkal, vagy fővel borított. A füves parkokban az 
égboltláthatóság mértéke nagy, ezért a városon kívüli füves területekhez hasonlatosan a 
felszín és a levegı napközben gyorsan melegszik, éjjel gyorsan hől. Ezzel ellentétben az 
uralkodóan fás parkokban az égboltláthatóság kisebb, ami napközben a gyengébb besugárzás 
miatt csökkenti a felmelegedést, tehát elısegíti a hideg sziget kialakulását, míg éjjel a 
gyengébb kisugárzás révén csökkenti a lehőlés mértékét, vagyis gyengíti a park hideg sziget 
jelenséget. Az öntözött parkokban a látens hıelvonás miatt kisebb a levegı felmelegedése, 
ami elsısorban napközben kedvez a hideg sziget kialakulásának.  
 Az erdıben, és hozzá hasonlóan a fás parkokban, a vegetációs periódusban a sugárzás nem 
elsıdlegesen a talajszintben nyelıdik el, hanem a lombkorona felsı részében. A téli félévben 
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a törzstérben és a talajfelszínen is kialakul egy-egy aktív felszín. Ehhez hasonlóan a sőrő 
beépítéső városi területen a talajfelszín mellett tetık szintjében is alakul ki egy 
sugárzáselnyelı aktív felszín.  
 A városi környezetben elhelyezkedı zöldfelületek, erdıfoltok tehát kedvezı irányba 
módosíthatják, mérsékelhetik a városklíma kedvezıtlen hatásait. Ebbıl a szempontból 
kitüntetett jelentıséggel rendelkezik a Nagyerdei Park, az 1939-ben, hazánk elsı 
természetvédelmi területeként védetté nyilvánított Debreceni Nagyerdı városon belüli része. 
Városklíma vizsgálataink során ezért szenteltünk e területnek kitüntetett figyelmet. Az volt a 
cél, hogy az év egészére, a főtési és nem főtési félévre vonatkozóan (ami közelítıen egybe 
esik a vegetációs idıszakkal) meghatározzuk a Nagyerdei Park városklímát módosító 
hatásának jellegét és mértékét. 
 
 

2. A kutatási terület 
 
 Debrecen síksági fekvése, ahol a domborzat zavaró hatása nem érvényesül, valamint az, 
hogy a várost nem szeli át folyó, kedvez a hısziget kialakulásának.  
 A város beépítési szerkezete sajátosan féloldalas, ami a hısziget kialakulása szempontjából 
is érdekes feltételeket teremt. A város keleti részén a kertes családiházas beépítés dominál, 
míg a nyugati oldalon a lakótelepek 4-14 emeletes panelházai uralkodnak. A zöldfelületek 
aránya keleti oldalon uralkodóan 50% feletti, míg Nyugaton 25-50% között van (1. ábra). 
 

 
 

1.ábra. A vizsgált terület és a Nagyerdei Park  elhelyezkedése 
Debrecenben, valamint a zöldfelületek aránya a kutatási területen Az x-ek 

a park hideg sziget intenzitás kiszámításánál városközponti és parki 
területként figyelembe vett grideket jelölik. 
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 A városközpont is jellegzetes képet mutat, mivel ott a legalacsonyabb a zöldfelületek 
aránya (25% alatt), de az épületek csak 3-4 emelet magasak. Ez határozza meg a sugárzást 
elnyelı, a levegı felmelegedésében kulcsszerepet játszó aktív felszínek jellegzetességeit. A 
városközpontban a horizontális aktív felszínek vannak túlsúlyban, míg a lakótelepeken 
meghatározóak a függıleges aktív felszínek a viszonylag alacsonyabb mesterséges talajfedés 
mellett. A város déli részén elterülı ipari területeken szintén alacsony, 50% alatti a 
zöldfelületek aránya, a vertikális tagoltság ugyanakkor nem jelentıs. A vizsgált területbe 
Északon a Nagyerdei Park tartozik bele (1. ábra). Nagy kiterjedéső zöldfelületekkel 
rendelkezı közintézmények találhatók a területén. Ez az elızı területek ellenpontjaként a 
mesterséges aktív felszínek kis arányával (a zöldfelületek aránya 75% feletti) tőnik ki a 
várostól északi irányban elterülı Nagyerdıvel teremtve kapcsolatot. 
 A mérések során az volt a cél, hogy megállapítsuk a városon kívüli viszonyítási területhez 
képest fennálló hımérsékleti különbségeket a város területén a hısziget maximális kifejlıdése 
idején, különös tekintettel a Nagyeredei park hıszigetet csökkentı hatásának megfigyelésére. 
Ezért, egy Debrecen összefüggıen beépített, több mint 25 km2 kiterjedéső részét lefedı 
gridhálózatot készítettünk. Az EOTR 1:10.000-es méretarányú térkép hálózatát negyedelve 
jutottunk 0,5x0,5 km mérető gridekhez (1. ábra). 
 A méréseket mobil technikával hajtottuk végre, hogy az egész vizsgált területre 
vonatkozóan kaphassunk eredményeket. Két útvonalat jelöltünk ki a város északi és déli 
részén. Egy-egy gépkocsi haladt végig párhuzamosan a déli és északi útvonalon oda, és a 
gridek fordított sorrendjében visszafelé. Ez lehetıvé tette, hogy az oda és visszaúton mért 
eredmények átlagolása útján azonos idıpontra, a mérés középidejére (az ún. referencia idıre) 
vonatkozó, így összehasonlítható eredményekhez juthassunk.  
 A gépkocsikra Logit típusú, digitális adatgyőjtıvel összekötött, hıvédı pajzzsal ellátott 
ellenállás-hımérıket szereltünk fel, a tetıre elıre kinyújtva. A mőszereket 10 másodperces 
mintavételre állítottuk be. A méréseket úgy idızítettük, hogy a város területén a város és 
külterület közötti legnagyobb hımérsékleti különbség idején, napnyugta után 3-5 órával 
legyen a mérés középideje.  
 
 

3. Eredmények 
 

 Az éves átlagos maximális hısziget intenzitás 2,3°C volt a mérési idıszak során 
(2/a ábra). A területi kép alapvetıen megfelelt a beépített területek és zöldfelületek 
megoszlásának, de a nagytérségi idıjárási helyzetek határozták meg a hısziget nagyságát, 
valamint a légmozgások módosították az alakját. 
 

   
 

2/a ábra. A hısziget területi 
képe a vizsgált idıszakban (a 
hısziget intenzitási értékek 

°C-ban adottak). 

 

2/b ábra. A hısziget területi 
képe a főtési félévben (a 

hısziget intenzitási értékek 
°C-ban adottak). 

 

2/c ábra. A hısziget területi 
képe a nem főtési félévben (a 
hısziget intenzitási értékek 

°C-ban adottak). 
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 A legerısebb hısziget a város geometriai középpontja környéke helyett DNy-ra eltolva 
jelentkezik. Ami az uralkodó ÉK- i szél és a beépítés sajátos megoszlásának következménye 
Ny-on a lakótelepek túlsúlyával, Keleten kertes-családiházas lakónegyedekkel, Északon a 
Nagyerdei Parkkal. A hısziget kialakulása szempontjából ideális, anticiklonális idıjárási 
helyzetekben, derült, tartósan szélcsendes idıben a hısziget szerkezete a beépítéshez 
igazodik. 
 A lakótelepek, ipari területek alközpontokként jelennek meg az intenzitási térképeken, 
mivel nagy a mesterséges vízszintes és függıleges aktív felszínek kiterjedése. A K-i oldalon 
egyenletesen csökken az intenzitás a kertes családiházas övezetben, párhuzamosan a 
zöldfelületek arányának növekedésével. A Nagyerdei Park hővös foltként jelenik meg az 
intenzitási térképeken. A vizsgált terület peremén a Nagyerdei Parknál az éves átlagos 
maximális intenzitás közel 0°C, tehát megközelíti a külterületen jellemzı értéket. Az erdı 
beépített környezetét is átlag kb. 1-1.3°C-kal hidegebbé teszi. A legnagyobb horizontális 
hımérsékleti gradiens (0,5°C/100 m), tehát itt jellemzı. A kutatási idıszak egészére az 
átlagos park hideg sziget intenzitás 1,9°C-ot ért el (1. táblázat). 
 
1. táblázat. Az átlagos maximális és az eseti maximális horizontális hımérsékleti gradiensek és a park 
hideg sziget intenzitás értékei (°C) a Nagyerdın a teljes mérési idıszakban, a főtési-, a nemfőtési 
félévben valamint egy kedvezı (2002. 08. 21.) és egy kedvezıtlen feltételek (200. 03. 05.) között 
végrehajtott mérés idején. 

 

 Év Nemfőtési 
félév 

Főtési félév 2002. 08. 21. 2003. 03. 05. 

Horizintális 
hımérsékleti 
gradiens (°C/100m) 

0,20 0,20 0,20 0,50 0,10 

Park hideg sziget 
intenzitás (°C) 

1,90 2,00 1,80 3,50 0,75 

 
 Az abszolút maximális hısziget intenzitást, 5,8 °C-ot a nem főtési félévben mértük. Az, 
hogy a téli félévben is mértünk 5,5°C-os intenzitást, azt mutatja, hogy nincs jelentıs 
különbség a két félév közt az abszolút maximum tekintetében.  
 A főtési félévben viszonylag alacsony átlagos maximális hısziget intenzitás volt 
megfigyelhetı: 2,1°C-ot ért el ez az érték (2/b ábra). Ebben az idıszakban a legkevésbé 
domináns az ÉK-i áramlás Debrecen térségében, ezért kevésbé markáns a hısziget ÉK-DNy 
irányú deformációja. A belváros a hısziget központja, míg a nyugati lakótelepek és a déli 
ipari területek alközpontok voltak. A legnagyobb horizontális hımérsékleti gradiens a 
Nagyerdın a félév egészére 0,2 °C/100m (1. táblázat). A város „hideg pólusa” a Nagyerdı, 
ahol 0°C körüli intenzitás volt megfigyelhetı az északi gridekben. A gyakoribb gyenge 
hıszigetek idején a park hideg sziget jelenség is gyengébben fejlıdött ki: intenzitása 1,8°C 
volt ebben az idıszakban (1. táblázat). Egy kedvezıtlen feltételek fennállása idején folytatott 
mérés alkalmával 1°C-os hısziget mellett 0,75°C-os park hideg szigetet rögzítettünk 
(1. táblázat). 
 Nem főtési félévben az átlagos maximális intenzitás 2.5°C volt (2/c ábra). Ez az éves 
átlagnál magasabb érték azt jelzi, hogy a nem főtési félévben erısebb hıszigetek fejlıdtek. 
Tehát az antropogén hıterhelés okozta belterületi hıtöbblet másodlagos szerepet játszott a 
hısziget kialakulásában a városi felszínek természetestıl eltérı hıgazdálkodásához képest. 
Ezt a Nagyerdı jellegzetes hısziget intenzitási értékei is alátámasztják. 
 Ebben az idıszakban erısebb a hısziget Ny-i irányú deformációja (uralkodó K, ÉK-i 
szélirányok). A csúcs a geometriai központtól DDNy-ra helyezkedett el ebben az idıszakban, 
mivel a nyári félévben meghatározó ÉK-i szél 2-3 m/s sebesség esetén már jelentısen 
deformálta a hıszigetet. 
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 A hővös pólus ismét a Nagyerdı volt, bár ekkor kevésbé hideg, mint a külterület. A 
lombkorona alatt (egy aktív felszín) egyenletesebb a hımérsékletjárás (gyengébb a hısziget 
kialakulásáért fıképpen felelıs éjszakai lehőlés), mint a külterületi (szántó/füves) térség 
felett, tehát ekkor a beépített környezetéhez inkább hasonlóan viselkedett. 0°C alatti intenzitás 
nem fordult elı, a leghidegebb Nagyerdei parkhoz tartozó északi gridekben 0,3°C alatti 
intenzitás volt jellemzı.  
 A maximális horizontális hımérsékleti gradiens a félév egészére szintén 0,1°C/100m volt, 
ugyanakkor, kedvezı feltételek mellett elérte a 0,5°C/100m -t is (1. táblázat).  
 Megvizsgáltuk a park hőtı hatásának térbeli kiterjedését a szomszédos beépített terület 
irányában. Ehhez a mérési idıszak egészére, a főtési és a nemfőtési félévre vonatkozó 
hısziget intenzitási térképeken az 1°C-os izoterma futását vettük figyelembe (3. ábra). Ez a 
vonal mutatja a legerısebb törést a Nagyerdei park térségében. A törés ívének kiinduló és 
végpontját összekötve meghúztuk azt a vonalat, amit, az izoterma nagyjából felvenne, ha a 
park módosító hatása nem érvényesülne. Ezután lemértük a két vonal átlagos távolságát a 
három térképen. A Nagyerdei park hőtı hatását az izotermák futása alapján a park 
kiterjedésének távolságán belül lehetett követni.  
 

 
 

3. ábra. A valódi és a korrigált 1°C-os izoterma futása a park térségében (a vastagított vonal mutatja 
a korrigált izotermát). 

 
 Erısebb hısziget és park hidegsziget esetén a hatás nagyobb, gyengébb hideg szigetnél 
kisebb távolságon belül érvényesült. Az erısebb hıszigetekkel a városközpont és a nagyerdei 
park közti nagyobb hımérsékleti kontraszt járt együtt: az átlagos park hideg sziget intenzitás 
ebben a félévben 2,0°C-ot ért el (1. táblázat). Az év egésze és a két félév között nem 
mutatkozik azonban jelentıs eltérés a park hideg sziget intenzitások nagyságában, hasonlóan 
a hısziget intenzitáshoz. Kedvezı feltételek esetén (pl. 2002. 08. 21- én) 4,5°C-os hısziget 
intenzitás mellett ugyanakkor erıs, 3,5°C-os park hideg szigetet találtunk. 

 
 

4. Következtetések 
 

A debreceni hısziget térbeli jellegzetességeit vizsgálva megállapítottuk: 
• A városi hısziget és a park hideg sziget megléte Debrecen esetében igazolható. Az éves 

átlagos maximális hısziget intenzitás elérte a 2,3°C-ot míg az éves átlagos maximális 
park hideg sziget intenzitás 1,9°C volt a mérési idıszakban. 

• A hısziget térszerkezete alapvetıen megfelelt a beépített területek és zöldfelületek 
térbeli megoszlásának, de a nagytérségi idıjárási helyzetek határozták meg a hısziget és 
a park hideg sziget nagyságát, valamint a légmozgások módosították az alakját. 

• Az átlagos maximális intenzitás a nem főtési félévben magasabb, mivel ez az idıszak 
kedvezıbb a hısziget kialakulása szempontjából a gyakoribb anticiklonális 
helyzeteknek köszönhetıen. 

• A Nagyerdei Park a város hővös pólusaként mutatkozott a hısziget intenzitási 
térképeken. Az átlagos maximális horizontális hımérsékleti gradiens az év egészében, a 
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főtési és nemfőtési félévben is 0,1°C/100m volt, azonban erıs hıszigetek idején 
0,5°C/100m-es értéket is elért. 

• Az átlagos park hideg sziget intenzitások a három idıszakban igen hasonlóan alakultak 
(1.9-1,8-2,0°C), azonban kedvezı feltételek esetén erıs (3,5°C) park hideg szigetek is 
kialakultak. 

• A park hőtı hatása a szomszédos beépített területeken a zöldfelületek vízszintes 
kiterjedésének távolságán belül érvényesült. 
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Kneip Róbert1 
 

Közlekedés és életminıség – ellentmondás vagy harmónia? 
 
 
 Korunk egyik legnagyobb kihívása az ember és környezete közötti veszélyesen 
megbomlott egyensúly helyreállítása, a további pusztítás megfékezése, a károsodott környezet 
lehetıségekhez képest legnagyobb mértékő helyreállítása és egy hosszú távon stabil, új 
fejlıdési pálya követése. 
 A környezetvédelem térhódítása, a környezettudatosság kifejlıdése a 20. század utolsó 
negyedétıl kezdve a legjelentısebb szellemi irányzat (BUDAY-SÁNTHA A. 2006). 
 Mindezt az ember alkotta szférák, a gazdaság és a társadalom fejlıdésével párhuzamosan 
kell megvalósítani. Nyilvánvaló, hogy ehhez általános és az eddigiektıl jelentısen eltérı 
szemléletre van szükség. A gazdasággal kapcsolatban ez röviden a növekedés-orientált 
hagyományos gazdasági modellekkel való szakítást jelenti, hiszen a természeti erıforrások 
nem végtelenek. A jövıben tehát a hangsúlyt a materiális (árutermeléssel kapcsolatos) 
növekedésrıl a fejlıdésre kellene áthelyezni, amely elsısorban nem anyagi természető 
értékteremtéssel képzelhetı el (MOSER A. – RIEGLER J. 2001). 
 Fontos a reális, teljesíthetı igények felmérése és azok kielégítése. Ezzel párhuzamosan 
csökkennie kell az elszegényedett rétegek létszámának, ill. a társadalmi egyenlıtlenségeknek, 
amit a szolidaritás és esélyegyenlıség növelése kísér. Ezt a szemléletet követve a tanulmány a 
gazdasági-társadalmi-környezeti szempontból egyaránt fenntartható fejlıdés (általában is) 
egyik kulcselemét a közlekedést, ezen belül Pécs MJV és szőkebb térsége helyi 
személyszállítását vizsgálja, a levegıminıségre gyakorolt hatásai alapján. 
 
 

1. Pécs MJV és szőkebb térsége levegıminıségi helyzete (NOx) 2004-ben 
 
 A vizsgálat célja a terület közlekedési eredető emissziójának és az ebbıl fakadó 
szennyezettség meghatározása, az egyes források közötti arányok feltárása, a jövıben (2010) 
várható állapot modellezése (különbözı forgatókönyvek esetén) és javaslatok 
megfogalmazása a kívánatosnak tartott változások elérése érdekében. A kutatás kezdetén 
együttmőködési megállapodás is született a Pécsi Tudományegyetem és a Dél-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség között. 
 A kutatás során elsı lépésben a vizsgálati területet határoltuk le, amely egy 14*21 km 
oldalszélességő téglalap; legnagyobb kiterjedéső és központi eleme Pécs MJV. A térséget 
500*500 méteres négyzetekre osztottuk, a további modellezési számítások elvégzése 
érdekében. A vizsgálatnál az alapállapot és a fejlesztési alternatívák esetében is az 1. és 3. 
negyedév NOx emisszióját és imisszióját modelleztük, utóbbiról számos szennyezettségi 
térkép is készült. A szennyezı forrásonként összegyőjtött alapadatokat – lakosság, ipar, 
közlekedés – (megfelelı konvertálást követıen) a Norvég Levegıkutató Intézet (NILU) által 
kifejlesztett KILDER szoftverrel futtattuk. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Kneip  Róbert Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs E-mail: knro008@gmail.com 
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1. táblázat. A vizsgálati terület NOx emissziója, 2004.év egyes idıszakaiban (DDKTVF és saját 
szerkesztés) 
 

NOx 
(t/idıszak) 

NOx 
(t/idıszak) Kibocsátó Tüzelıanyag 

1. n.év 3. n.év 
Kibocsátó Tüzelıanyag 

1. n.év 3. n.év 

Lakosság Tőzifa 51,39   
Helyi autóbusz-
decentrumok  

 Szén 17,35   Budai állomás 0,04 0,03 
 Vegyestüzelés összes 68,74   Uránváros 0,19 0,16 
 Földgáz 65,01 6,42  Fıpályaudvar 0,14 0,11 
 Összes 133,75 6,42  Kertváros (régi) 0,03 0,02 
Ipar 5000 -GJ 4,32 0,56  Nevelési Központ 0,07 0,05 
 5000 GJ- 651,05 306,88  Összes decentrum 0,46 0,37 

 Összes 655,37 307,44  
Összes 
közlekedés 222,65 225,00 

Közlekedés SZGK 153,38 155,07 Összes  1011,77 538,86 
 Helyi AB 16,44 16,57     
 Összes közúti mozgó 202,28 204,50     

 
Vasút (vonatközlekedés+ 
állomások) 19,71 19,93     

 Távolsági autóbuszállomás 0,20 0,20     
 
 Az emissziók alapján megállapítható, hogy a közlekedés a második legjelentısebb NOx 
kibocsátó forrás. Az 1. negyedévben a teljes emisszió 13,22%-át a lakosság, 64,77%-át az 
ipar, 22,01%-át pedig a közlekedés okozta. A személygépkocsi (SZGK) közlekedésbıl 
származó emisszió az összes közlekedésen belül meghatározó, 68,89%-os; a teljes emisszión 
belül jelentıs 15,16%-os arányban részesedett. A 3. negyedévben a lakosság a teljes emisszió 
mindössze 1,19%-át, míg az ipar 57,05%-át, a közlekedés pedig már 41,76%-át tette ki. A 
SZGK forgalomból származó kibocsátás az összes közlekedéshez viszonyítva 68,92%, a teljes 
emisszióhoz képest pedig, már 28,78% volt. Fontos megjegyezni, hogy 2004-ben az iparban 
mindkét idıszakban szinte egyeduralkodó (97-99%) erımővi kibocsátás esetében, a 
technológiai és tüzelıanyag váltás (széntüzelésrıl földgáz és biomassza tüzelésre) 2004 3. 
negyedévétıl következett be, tehát az 1. negyedévben, a 3. negyedévhez képest még sokkal 
magasabb fajlagos és negyedéves kibocsátás volt jellemzı a pécsi hıerımőre. Hozzátesszük 
az erımő alapvetıen villamos-áramot termel, de főtési idıszakban inkább főtıerımő, ezért 
tüzelıanyag felhasználása, így légszennyezése is jelentısen nagyobb mint egyébként. (Az 1. 
negyedév főtési, a 3. negyedév nem főtési idıszak). Elıbbiekbıl arra következtethetünk, hogy 
az 1. negyedév kibocsátásánál az erımő felülreprezentált, valószínőleg számottevıen 
alacsonyabb abszolút és relatív részesedéssel rendelkezett volna, amennyiben a 3. negyedévtıl 
megvalósult fejlesztések már ekkor megvalósultak volna (1. negyedév: 64,5%-os csökkenés, 3. 
negyedév: 56%-os csökkenés). 
 Az emissziók értékelésénél megállapítható, hogy a legnagyobb kibocsátó az ipar 
(tulajdonképpen az erımő), a lakossági emisszió csak az 1. negyedévben (főtési idıszak) 
számottevı, de nem jelentıs. A közlekedés azonban, mindkét idıszakban a második 
legnagyobb kibocsátó, igen jelentıs abszolút és relatív részesedéssel, különösen a 3. 
negyedévben, amikor 40% feletti arányt ért el a teljes NOx emissziót tekintve. Utóbbi érték 
kialakulásában egyrészt a lakossági kibocsátás jelentıs csökkenése (nem főtési idıszak) és a 
hıerımő emissziójának nagymértékő csökkenése játszottak közre. Másrészt az erımő 
esetében ebben az idıszakban már érezhetıvé vált a technológia és tüzelıanyag váltás 
levegıminıségre gyakorolt jótékony és jelentıs hatása is. Megállapítható továbbá, hogy az 
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összes közlekedésen belül meghatározó hányadot képvisel a SZGK forgalomból fakadó 
emisszió. 
 Az emisszió mennyiségének és területi eloszlásának számítása után, a szintén a NILU által 
kifejlesztett AERMOD szoftver segítségével meghatároztuk az imissziókat átlagos, 
negyedéves szinten és térképen ábrázoltuk is azokat. Forrásonként és összevont 
kategóriánkként állítottuk elı a szennyezettségi térképeket, továbbá ún. hányados térképeket 
is készítettünk, amelyek a szennyezettség kialakulásában részt vevı egyes elemek szerepét és 
arányait szemléltetik. 

 
 

1. ábra. A SZGK forgalom által okozott NOx imisszió, 2004. 1. név (DDKTVF és saját szerkesztés) 
 

 A fenti térképen (1. ábra) látható, hogy a SZGK közlekedés, a maximális, átlagos 
szennyezettségi értékkel rendelkezı térségben (a vizsgálati terület központja), 25-30 µg/m3  
NOx imissziót okozott 2004. 1. negyedévében (ez a teljes mennyiség 70-75%-a). A góctérség 
tágabb környeztében (kisebb részben déli és keleti irányban, nagyobbrészt a nyugatra fekvı 
területen) is 20-25 µg/m3 szennyezettség a SZGK közlekedésbıl származott (a teljes imisszió 
62-67%-a). A góctérségtıl délre elterülı, nagy kiterjedéső városrészekben a SZGK 
forgalomból eredı szennyezettség 10-20 µg/m3 volt (a teljes imisszió 66%-a), igaz itt a µg/m3 
adatok jelentısen alacsonyabbak, mint a góctérségben (25-30 µg/m3), ugyanakkor ezek a 
legnagyobb lakónépességgel rendelkezı területek, ahol a lakossági (jellemzıen távfőtés 
szolgáltatás) és az ipari eredető szennyezettség nagyon alacsony arányú és értékő. A többi, 
külsı térségben a SZGK imisszió 5-10 µg/m3 (a teljes szennyezettség 50-66%-a), melynek 
oka a jelentıs forgalom, az egyéb források alacsony aránya és a helyi domborzati viszonyok. 
 Az imissziókat vizsgálva tehát, arra a következtetésre jutottunk, hogy az emissziókhoz 
képest a SZGK közlekedés egyértelmően az elsıszámú légszennyezı. Ez relatív értelemben 
egyértelmő, hiszen jellemzıen 50% feletti a részesedése a teljes NOx imisszióból, ahol ez 
nem így van, alacsony az abszolút értékben vett szennyezettség. Azonban abszolút értelemben 
is igaz, mivel a legmagasabb µg/m3-el rendelkezı területeken meghatározó hányadot képvisel. 
 Megállapítható tehát, hogy a SZGK forgalom már 2004-ben is a kialakult NOx 
szennyezettség elsıdleges okozója. Az emissziók terén még nem a legnagyobb szennyezı, de 
nem főtési idıszakban (az év mintegy fele) megközelíti a legnagyobb emittálót (hıerımő). Ez 
egy nagyon kedvezıtlen folyamat, melynek oka, hogy a jelentısen megnövekedett mobilitási 
igényeket a területhasználati-környezeti-gazdaságossági-társadalmi szempontból igen 
hátrányos egyéni motorizált (SZGK) közlekedés elégíti ki, a közforgalmú közlekedés jelentıs 
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szerepvesztése mellett. A helyzetet rontja, hogy az autóforgalom egyrészt nagy kiterjedéső 
térségeket érint, másrészt a sőrőn beépített belvárosi és sőrőn lakott területeken összpontosul, 
továbbá a Mecsek-hegység az imisszió hígulását északi irányból nagymértékben akadályozza. 
Ezenfelül a kibocsátás a felszín közelében történik, így az imisszió sokkal hamarabb ér el 
magas értékeket, mint a lakott területek peremén, nagy magasságban elhelyezkedı 
pontforrásnál (erımő). 
 
 

2. A fejlesztési alternatívák hatása a levegıminıségre 
 
 A kutatás következı szakaszában különbözı, lehetséges forgatókönyveket dolgoztunk ki, a 
várható forgalomfejlıdés és a közforgalmú közlekedés eltérı feltételezett fejlesztése alapján. 
 A városi közforgalmú közlekedés beruházási forrásaival kapcsolatban megjegyezzük, hogy 
azok mennyisége és megoszlása sem tekinthetı megfelelınek. A 2007-2013-as tervezési 
idıszakban e célra rendelkezésre álló EU-s források mintegy 53-68%-át a budapesti 4-es 
metro fogja lekötni [1,2]. A Közösségi támogatás önmagában nem elegendı a hazai 
közlekedési szektor felzárkóztatására, mivel a nemzeti forrásokkal együtt is jóval alatta marad 
(GDP 0,4%-a) a szükségesnek (GDP 2-2,5%-a) (EHRLICH É. 2000). A 2007-2013-as tervezési 
idıszakra sajnos ez szintén igaz. 
 
2. táblázat. A fejlesztési alternatívák legfıbb paraméterei a közlekedésben (több forrás alapján 
szerkesztette a szerzı) 
 

 Forgalomfejlıdés Közforgalmú közlekedés 

Alternatíva Mértéke 
SZGK 
(szkm) 

TGK 
(kkm) 

A teljes (motorizált) közlekedési 
teljesítmény arányában (ukm alapján) 

Fejlesztés 

1. Mérsékelt 1,5% 2,0% 28% nincs 

1. Intenzív 2,5% 3,0% 27% nincs 

2. Mérsékelt 1,5% 2,0% 40% van 

2. Intenzív 2,5% 3,0% 40% van 

3. Mérsékelt 1,5% 2,0% 50% van 

3. Intenzív 2,5% 3,0% 50% van 

 
 Fenti összefoglaló adatokkal (2. táblázat) kapcsolatban következzék néhány megjegyzés. 
Elıször is a kiinduló alapállapotot a 2004. évi forgalmi mennyiségek és teljesítmények 
jelentik, ehhez viszonyítjuk a különbözı változatokat, amelyek 2010-re vonatkoznak. Az 1. 
változatban a városi közlekedési rendszert érintetlenül hagyjuk és teljesítményeit a 2004. évi 
szinten rögzítjük, miközben a SZGK forgalom növekszik, ezért a közforgalmú közlekedés 
súlyvesztése folytatódik (1991-2004 között a pécsi helyi tömegközlekedés teljesítménye 
abszolút és relatív értelemben is jelentısen visszaesett). A mérsékelt és intenzív 
forgalomfejlıdés lehatárolását a jövıbeni folyamatokkal kapcsolatos bizonytalansági 
tényezık indokolták. A helyi közforgalmú közlekedésnél, a 40%-os modal split arány egy 
szerényebb, az 50%-os egy erıteljes fejlesztési koncepciót tükröz a 2004-es arányhoz képest, 
ami becslésünk szerint 33% körül lehetett. A helyközi autóbuszok utasszállítási teljesítményét 
változatlannak tekintettük. A jármőkategóriánkénti fajlagos emissziós faktorok megegyeznek, 
a Közlekedéstudományi Intézet által 2003. évre megállapított országos értékekkel, kivéve a 
helyi autóbuszokat. Utóbbiaknál a Pécsi Közlekedési Zrt. 2005-2009 Stratégiai Tervében 
rögzített jövıbeni autóbusz beszerzéseket figyelembe véve és saját számítások alapján 
városspecifikus fajlagos emissziós faktorokat használtunk. A közlekedésen kívüli 
légszennyezı források (lakosság, ipar) kibocsátását, a 2004. évi szinten rögzítettük, mivel a 
népességszámban, a lakossági tüzeléstechnika és tüzelıanyagok típusában, ill. az ipari 
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kibocsátók jellemzıiben 2010-ig nagy valószínőséggel releváns változás nem várható. A 
fejlesztési verziók közül két jelentısen különbözıt választottunk ki, a két nagymértékben 
eltérı koncepció mentén. Az elsı esetben a 2004-2010 között végbemenı forgalomfejlıdés 
intenzív és a közforgalmú fejlesztés teljesítményeit a 2004-es abszolút értéken rögzítettük. 

 
 

2. ábra. A SZGK forgalom által okozott NOx imisszió, 2010. 1. név (DDKTVF és saját szerkesztés) 
 
 A kedvezıtlen tendenciákat passzívan követı közlekedési koncepció eredményeként, a 
levegıminıségi helyzet általánosan és számottevıen romlott a modellezett 6 év alatt. Az 
elsıdleges góctérség területe kiterjedtebb, az átlagos NOx szennyezettség 29-33 µg/m3, ami 
10-16%-os növekedés az alapállapothoz (2004. 1. negyedév) képest. A központi területektıl 
nyugati irányban, újabb jelentıs kiterjedéső imissziós góctérség alakult ki 25-30 µg/m3 
értékkel, ami 20-25%-os növekedés az alapállapothoz viszonyítva és megegyezik, a 2004 1. 
negyedévi gócterület imissziós szintjével. A központi területtıl délre található 
városrészekben, a szennyezettség 12-25 µg/m3 körüli tartományban mozog, ami az 
alapszinthez képest 20-25%-os növekedés. A külsı térségekben is tapasztalható 
levegıminıségromlás (~10-15%), ill. szennyezettségi tartomány területi kitolódása, azonban 
itt alapvetıen még alacsony szintő az imisszió. 
 Az elsı változat sajnos reális veszélyként vetıdik fel, hiszen Pécs MJV jelenleg érvényes 
fejlesztési dokumentumai közül [3,4,5,6] egyedül a Közlekedésfejlesztési koncepcióban 
találunk rövid utalást a villamos közlekedés létesítésére, amit idıben 2030-ra tesz, a mellékelt 
ábra alapján teljes mértékben a nagyvasúti hálózatra alapozottan [4]. Ez a tény sajnálatos és 
vitatható.  
 A (3. ábra) a SZGK-tehergépkocsi-összes autóbusz (helyi és helyközi) összevont 
jármőkategória által okozott NOx szennyezettség eltérését szemlélteti a közforgalmú 
közlekedést erıteljesen és sikeresen fejlesztı koncepciót (3. alternatíva), a SZGK közlekedés 
dominanciáját tovább növelı passzív koncepcióhoz (1. alternatíva) viszonyítva. A skálában 
egy dimenzió nélküli hányados szerepel. Ha ez a hányados 1-nél kisebb, úgy a 3. alternatíva, 
ha 1-nél nagyobb úgy az 1. alternatíva eredményez alacsonyabb szennyezettséget, míg ha 1-el 
egyenlı, úgy azonos a két imisszió. 
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3. ábra. A SZGK+TGK+összes AB forgalom által okozott NOx imisszió változása – 3./1. alternatíva, 
intenzív forgalomfejlıdés mellett, 2010. 1. név (DDKTVF és saját szerkesztés) 

 
 A 3. alternatívánál, a városi közforgalmú közlekedés teljesítményeit jelentısen növeltük 
abszolút és relatív értelemben is, mindezt a közúti vasútra, mint törzshálózatra alapozva. A 
fennmaradó számottevı autóbuszüzemnél modern gázüzemő buszokkal számoltunk, a SZGK 
közlekedés személyszállítási teljesítményének a 2004. évi szintet tekintettük (feltételeztük, 
hogy a többlet utazási igény a tömegközlekedési eszközökön fog realizálódni). Egyértelmően 
bebizonyosodott, hogy a közforgalmú közlekedést erıteljesen fejlesztı közlekedési rendszer 
jelentısen kedvezıbb levegıminıséghez vezetett. Jellemzıen 10% körüli az imisszió 
csökkenés, a góctérségben pedig 13-14%. A déli városrész központjában és az északkeleti 
területen elterülı legkisebb hányadossal rendelkezı térségek, a koncepcionált villamos-
hálózat csomópontjai is, ahol egyéb hatások (pl.: távolsági autóbusz pályaudvar) nem 
csökkentették a javulás mértékét. 
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Baros Zoltán1 – Gajdátsy Péter2 
 

A közúti közlekedésbıl eredı zajterheléshez kapcsolódó lakossági 
vélemények Debrecen városában 

 
 

1. Bevezetés 
 
 A XX. század folyamán lejátszódó urbanizáció, ipari fejlıdés és motorizáció nyomán a 
városok, az ember és környezet közötti diszharmonikus viszony központjává váltak, amely a 
korábbiaknál összetettebb és méretében jelentısebb környezeti konfliktus formájában 
jelentkezik. Ezek a kedvezıtlen környezeti hatások az emberiség mintegy felét érintik 
(UNGER J. – SÜMEGHY Z. 2002). 
 Mára, a városi lakosságot terhelı környezeti ártalmak közül a zaj a második helyre került, 
és az egyik leggyakoribb panaszforrássá vált. Mind nemzetközi, mind hazai felmérések azt 
mutatják, hogy a kívánatosnál, illetve a megengedettnél nagyobb zajnak kitettek aránya igen 
jelentıs és folyamatos növekedést mutat. Egyes becslések szerint Európa-szerte közel 80 
millió ember szenved a tudósok és az egészségügyi szakemberek által is elfogadhatatlannak 
ítélt zajszintektıl [1]. Jóllehet, az elmúlt évtizedekben zajvédelmi technológiák jelentısen 
fejlıdtek, a zajnak való kitettség mértéke összességében alig változott (FLINDELL, I. 1997). 
Ennek oka a zajszintek folyamatos növekedése, másfelıl pedig a zajforrások körének 
bıvülése is: lépten-nyomon (munkahelyen, utcán, sıt otthon – akár pihenés közben is – is) a 
legváltozatosabb zajoknak vagyunk kitéve, így minden tevékenységünk a korábbiaknál és a 
megengedettnél is jóval nagyobb zajszint mellett történik. 
 Míg a környezeti zaj elleni védekezés, más környezeti ártalmakhoz képest, a korábbiakban 
másodlagos szerepet kapott, ma már a zajvédelmi tervezés minden környezeti hatásvizsgálat 
szoros részét képezi (BUNA B. 1994).  
 
 

2. Az akusztikai környezet vizsgálata 
 
 A lakóhely, munkahely zajterhelését, sajátos „zajkarakterét” (FODOR I. 2001) különbözı 
zajforrások együttesen alakítják ki. A lakókörnyezetrıl alkotott lakossági vélemények és a 
TÓTH K. – KESERŐ I. (2001) által felsorolt, az ingatlanárakat befolyásoló tényezık – a 
lakókörnyezet minısége, a lakóház kora és az építési technológia – legtöbbje közvetlen vagy 
közvetett kapcsolatban áll a területre jellemzı zajviszonyokkal. BRANDLI, L. et al (2007) az 
akusztikai komfortot is figyelembe veszi, az épített környezet, illetve a lakáspiac 
fenntarthatóságának értékelése során.  
 Az akusztikai környezetnek a pihenésre, kikapcsolódásra és más tevékenységekre 
gyakorolt hatása nagyban befolyásolja az adott utcáról vagy lakóhelyrıl kialakult képet. Ezt a 
lakásárak, más tényezıkkel kiegészülve, komplex mutatóként jelzik. A növekvı 
zajártalommal csökkenhet az adott hely vonzereje. Ez a kedvezıtlen folyamat az ott lakók 
növekvı mértékő elköltözésében, az ingatlanok értékvesztésében, végsı esetben pedig az 
adott térség fejlıdésének lassulásában vagy stagnálásában nyilvánulhatnak meg (EKÉNÉ 

ZAMÁRDI I. – BAROS Z. 2007). 
 A zajvizsgálatok egyik módszere – az objektív, mőszeres méréseken alapuló eljárások 
mellett – a lakossági vélemények felmérése. Ez meglehetısen sok szubjektív elemet és 

                                                 
1 Baros Zoltán Károly Róbert Fıiskola Regionális és Vidékfejlesztési Tanszék, Gyöngyös E-mail:zbaros@karolyrobert.hu 
2 Gajdátsy Péter LMS International, RTD Test Division Leuven, Belgium E-mail: peter.gajdatsy@lmsintl.com 
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nehézséget tartalmaz: ilyen már magának a zajnak a meghatározása is, vagy a szenvedı alany 
egyéni jellemzıi, az egyes kiváltott hatások elhatárolása egyéb tényezıktıl, stb. 
 Ugyanakkor a határértékeket meghaladó zaj emberi egészségre gyakorolt bizonyos hatásai 
jól ismertek: alvászavar, magas vérnyomás, fokozódó stresszhatás, halláskárosodás, a 
munkahelyi teljesítmény kedvezıtlen befolyásolása, stb. Így pontosan ezek a hatások és az 
okozott pszichofizikai változások mértékének ismerete az, mely lehetıvé teszi a zajterhelés 
értékelését. A mőszeres mérések ugyanis nem veszik figyelembe a zajnak kitett egyénben 
kiváltott hatásokat, így ennek felmérésére a lakossági kérdıíves felmérések legalkalmasabbak. 
Mindazonáltal ezek eredményeit is körültekintéssel kell kezelni (SCHULTZ, T. H. 1972).  
 YANG, W.-KANG, J. (2005) szerint a lakosságot érı zajok szubjektív értékelése 
általánosságban jó egyezést mutat az átlagos Leq-értékekkel, az egyes városok között 
jelentkezı különbségek az otthonok akusztikai környezeti viszonyaiból adódhatnak. A 
szerzık ugyanakkor kiemelik a zajszintek szubjektív megítélése és az akusztikai komfort 
objektív értékelése közötti különbséget.  
 SCHULTE-FORTKAMP, B. (2001) és más szerzık is felvetik, hogy a zajszintek csökkentése 
önmagában nem eredményezi a városokban az akusztikai komfort kellemesebbé válását, 
ehhez figyelembe kell venni az emberek zajérzékenysége és az azt befolyásoló tényezık (pl: 
életvitelük, életkörülményük) közötti kapcsolatot is (YANG, W.-KANG, J. 2005). 
 A lakossági felmérések a várostervezés és -fejlesztés számára lehetnek hasznosak, mivel 
megmutatják azokat a gócpontokat, ahol a lakosság leginkább igényli a szükséges zajvédelmi 
intézkedések végrehajtását. Ily módon fontos szerepet kaphatnak a települési 
környezetvédelmi programok elkészítésénél, azaz végsı esetben a fontosabb települési 
környezeti problémák helyi szintő kezelését segíthetik elı. 
 
 

3. Vizsgálati terület és alkalmazott módszerek 
 
 A közlekedési ágazatok közül a legnagyobb területre kiterjedı és a legtöbb embert érintı 
zajforrás a közúti közlekedés. Ez fokozottan igaz olyan hazai települések esetében is, melyek 
belterületén országos fıutak haladnak át, nem vagy csak részben rendelkeznek a lakott 
területeket elkerülı útvonalakkal, sőrő beépítettséggel jellemezhetıek, valamint belterületi 
szerkezetük a motorizációban bekövetkezett robbanás elıtt alakult ki, ily módon úthálózatuk a 
megnövekedett forgalom iránti igényeket nem képes kielégíteni. 
 Igaz ez Debrecenre, amelynek sajátos módon fejlıdött ısi városmagja (KOROMPAI G. 
1984) ugyan többször is jelentıs változáson esett át – 1970 és 1982 között, illetve az 
ezredfordulót követı években –, ugyanakkor a várost érintı forgalom tekintetében ezek 
eredményessége sok esetben megkérdıjelezhetı. 
 A városban jelentkezı zajterheléssel kapcsolatos lakossági vélemények feltérképezését 
kérdıíves felméréssel végeztük. Ennek során arra voltunk kíváncsiak, hogy a 
megkérdezetteket (lakó- és munkahelyükön, valamint az utcán) érı zajhatások milyen 
mértékő és jellegő zavaró hatást váltanak ki, azok a város mely területein jelentkeznek 
leginkább, a megkérdezettek mit tartanak a legfontosabb kibocsátó forrásoknak, valamint, 
hogy a közlekedés, mint zajforrás, milyen helyet foglal el ezek között. Kérdéseket tettünk fel 
a megkérdezetteket ért zajhatás idıpontját és idıtartamát illetıen, arról, hogy mit tartanak a 
város legnagyobb zajterhelésnek kitett pontjainak, illetve arról, hogy milyen megoldási 
lehetıségeket tartanak elképzelhetınek a fennálló problémák kiküszöbölésére (1. táblázat). 
 A 909 fıt érintı, kvótás kérdıíves felmérés során a mintavételnél törekedtünk arra, hogy a 
megkérdezettek egyenlı arányban kerüljenek ki a város területének különbözı típusú 
beépítettségő területeirıl. A kiválasztott utcákat (összesen 169 db) részben Debrecen város 
közlekedésének komplex felülvizsgálata (1994), részben saját tapasztalataink 
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felhasználásával, a közúti forgalom alapján három kategóriába soroltuk (forgalmas, közepes 
és kis forgalmú), valamint figyelembe vettük azok más zajforrásokhoz (vasút, ipari 
létesítmények, stb.) való közelséget is. 
 
1. táblázat. A felhasznált kérdıív fıbb kérdéscsoportjai 
 

 Lakóhely Munkahely Utca 
A zaj általi zavarás mértéke � � � 
A legfontosabbnak ítélt és a leginkább zavaró zajforrás � � � 
A közlekedés zavaró hatásai � � � 
A legnagyobb és legkisebb mértékő zavarás idıpontja és -
tartama/a helyzet fennállása 

� �  

A zaj zavaró hatásának életvitelre gyakorolt hatásai �   
A város legzajosabb pontjai � 
A munkahelyi zajártalom és zajvédelem  �  
A zaj egészségre gyakorolt hatásai � 
A zajvédelem lehetıségei és a megtett intézkedések � 

 
 Tanulmányunkban az elvégzett felmérés eredményeibıl válogatva, a megkérdezettek 
közlekedési eredető zajterheléssel kapcsolatos, lakóhelyére vonatkozó véleményét kívánjuk 
bemutatni.  
 
 

3. Eredmények 
 
 A megkérdezettek lakóhelyén jelentkezı zajterhelés elsıdleges forrása a közúti közlekedés 
hatása; a kapott válaszokból jól látszik annak dominanciája: a megkérdezettek 78,4%-a 
nevezte azt meg, mint a legzavaróbb zajforrást (1. ábra).  
 

 

1. ábra. A megkérdezettek által legfontosabbnak tartott zajforrások (%) 
 



TELEPÜLÉSÖKOLÓGIA - TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMINİSÉG 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 

137 

 Érdekes ugyanakkor az a tény, hogy a különbözı forgalmi szintekbe sorolt utcák lakói 
közel azonos számban (forgalmas: 238 fı, közepesen forgalmas: 233 fı, gyengén forgalmas: 
239 fı) jelölték meg ezt a válaszlehetıséget, azaz a forgalmi szintek közötti különbség nem 
rajzolódik ki. Más közlekedési ágazatok, és más zajforrások hatása ennél jóval kisebb 
mértékben érvényesül, utóbbiak – a nem közlekedési eredető zajforrások közül – a lakóhelyek 
közelében dolgozó munkagépek érdemelnek még említést. Ezekkel kapcsolatban fontos 
leszögezni, hogy az általuk okozott zajterhelés csak ideiglenesnek tekinthetı. 
 A válaszadók mindössze 26%-a nyilatkozott úgy, hogy a lakóhelyén jelentkezı zaj 
egyáltalán nem zavarja. A lakossági véleményekben is tükrözıdik, hogy a zajnak való 
kitettség a forgalmas és a közepesen forgalmas utcákon lakók esetében a legnagyobb, a kis 
forgalmú utcák lakói esetében ez a hatás idıben kevésbé permanens.  
 Az emberi életminıségre és egészségre gyakorolt hatások kapcsán nemcsak a zajexpozíció 
mértéket, hanem annak idıtartamát (terhelési idı) is figyelembe kell venni. A zaj hatása 
ugyanis a szervezetben mintegy összegyőlik, összeadódik (HATTA L. 2000). Az egyes 
egyénekre jutó zajterhelés napi idıtartama kapcsán elmondható, hogy az összes megkérdezett 
mintegy 25%-a kénytelen legalább napi 5 órán keresztül elviselni az ıt érı terhelést (ez az 
arány a Belváros forgalmasabb utcáin élık esetében meghaladja a 80%-ot). Ez a helyzet 
ráadásul a megkérdezettek közel 70%-ánál 5 éve vagy annál régebben áll fenn. A forgalmas 
utcákban lakók nyilatkoztak legnagyobb arányban úgy, hogy már megszokták az ıket érı, 
nagyobb mértékő terhelést. 
 A jelentkezı zajterhelés a válaszadók többsége esetében a 10 és 18 óra közötti idıszakban 
jelentkeznek. Az éjszakai zajok hatását jól mutatja, hogy a megkérdezettek közel 65%-a 
nyilatkozott úgy, hogy a lakásukba beszőrıdı zaj zavarja esetenként vagy mindig az 
elalvásban, illetve felébred a különbözı zajok hatására (2. táblázat). Jelentıs azok aránya is, 
akiknél az otthoni munkavégzés során jelentkezı koncentráló-képesség csökkenés jelentkezik 
– ık a válaszadók mintegy 40%-át képviselik. Mintegy harmadukat érinti a lakóhelyen 
jelentkezı, rekreációt zavaró hatás; a kommunikáció akadályozása pedig még ennél is kisebb 
mértékő. A különbözı hatásokkal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy azok általában 
valamilyen fokú rendszerességgel, de nem állandóan jelentkeznek. Ugyanakkor azok aránya, 
akik utcáról beszőrıdı zaj miatt állandóan zárva tartja ablakát, az egyes hatásoknál 
érintettekhez képest lényegesen magasabb. 
 
2. táblázat. A zaj okozta zavaró hatások a megkérdezettek otthonában (%) 
 

Az utcáról behallatszó zaj a 
megkérdezetteket otthonukban 

Mindig Néha Soha Nem tudja/ 
Nem válaszolt 

Zavarja az elalvásban 9,8 48,0 39,7 2,2 
Felébreszti 10,6 49,1 37,6 2,4 
Zavarja az odafigyelésben 6,1 34,2 56,3 2,6 
Zavarja a kikapcsolódásban 6,6 29,2 61,5 2,3 
Zavarja a telefonbeszélgetések során 2,6 15,7 78,0 2,6 
Zavarja a beszélgetések során 3,4 16,2 76,8 2,6 
Miatta zárva tartja az ablakot 23,4 39,3 34,1 2,4 

 
 A zajcsökkentés számos preventív (csendesebb gépjármővek alkalmazása) és passzív 
módszere (a hang terjedése közben történı csökkentése zajárnyékoló falak építése, zajvédı 
növénysávok telepítése, stb. révén) ismeretes, melyek kiegészülhetnek a szigorúbb 
jogszabályi háttérrel. A zajterheléssel kapcsolatos, rövid- vagy középtávú közösség-
fejlesztési, közlekedés- és területhasználati tervezés célja zajmentes övezetek és területek 
kialakítása, amelyre jó példával szolgálnak a sétálóövezetek lakókörzetek és rekreációs 
területek [3]. 
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 A válaszadók nagy többsége a Debrecenben jelentkezı zajterhelés csökkentése 
tekintetében a megoldást elsıdlegesen a várost elkerülı út megépítésében látja (2. ábra). 
Emellett a már meglévı belvárosi sétálóövezet bıvítését és a teherforgalom idıbeni 
korlátozását emelték ki. A szigorúbb törvényi szabályozás, az aktív zajvédelem klasszikus 
módszereinek alkalmazása, a nagyobb zöldfelületek, illetve a csendes övezetek kialakítása 
irányában mutatkozó igény a válaszokban csak igen alacsony mértékben jelenik meg. 
 

 
2. ábra. Kívánatos zajvédelmi intézkedések Debrecenben a megkérdezettek szerint (%) 

 
 A zaj elleni védekezés, igen jelentıs anyagi vonzatokkal jár, az azzal kapcsolatos 
problematika megítélése igen érdekes. Ugyanis jelentıs részben nem helyi eredető zajforrások 
okoznak helyi szinten jelentkezı problémát, amely elleni hatásos védekezés feltételezi a 
komoly helyi és nemzeti szintő problémakezelést, és ezeknek jobban kell kapcsolódniuk a 
közösségi szinten irányított programokhoz (BITE GY-NÉ – PÓTA GY-NÉ 2001). Emiatt nagy 
szerep hárul a települési önkormányzatokra (akiktıl esetünkben a válaszadók közel 
háromnegyede – 71,69% – várja a szükséges intézkedések végrehajtását), melyeknek a 
probléma hatékonyabb kezelése érdekében a városvédı civil mozgalmakkal történı 
együttmőködések kialakítására kellene törekedniük. A települési önkormányzat szerepére már 
csak azért is fontos felhívnunk a figyelmet, mivel a válaszadók több, mint 60%-a szerint a 
zajterhelésbıl adódó problémák megoldására a városban nem fordítanak elegendı hangsúlyt.  
 Emellett nagy jelentıséggel bír, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a zajjal kapcsolatos 
problémák különbözı fórumokon történı megvitatására, hiszen a fogyasztói nyomás az egyik 
leghatékonyabb módon járulhat hozzá a zajterhelés csökkentéséhez. De nem szabad 
megfeledkeznünk a lakosság fogyasztói tudatosságának növelésérıl (a lakosság vásárlási 
szokásainak befolyásolása, zajos termékek betiltása, stb.) sem. 
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4. Összegzés 
 
 A lakossági vélemények alapján Debrecen a zajos városok közé tartozik. Egész területén, 
de elsısorban a fıbb közlekedési útvonalak mentén erıteljesen kirajzolódik a közlekedésbıl 
eredı zaj zavaró hatása. A lakóhelyen jelentkezı zajterhelés idıtartama igen jelentıs, amihez 
a dolgozók körében még hozzáadódik az ıket munkahelyükön, illetve az utcán érı terhelés is. 
Az érzékelt zajterhelés életminıséget befolyásoló szerepe elsısorban a forgalmas utcák lakói 
körében, az alvás idınkénti vagy rendszeres megzavarásában jelentkezik. A probléma 
megoldásában az érintettek az önkormányzat szerepét hangsúlyozzák. 
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Megyeriné Runyó Anna1 
 

Vác környezetterhelésének alakulása az elmúlt két évtizedben 
 
 
 Az elmúlt két évtized jelentıs változásokat hozott a város életében mind történelmi, mind 
gazdasági értelemben, de a környezetterhelés tekintetében is. Természetesen e jelenségek nem 
választhatók el egymástól. A környezetterhelésben bekövetkezett változások egyrészt a 
rendszerváltozás okozta gazdasági változások következményei. Mivel a rendszerváltozás igen 
fontos határkı volt a város fejlıdésében, ezért érdemes az elıtte és utána meglévı állapotot 
jellemezni-összehasonlítani. A város földrajzi elhelyezkedése is befolyásolta fejlıdését, 
társadalmi-gazdasági megítélését, hiszen a fıváros vonzásában, de attól elég távol 
helyezkedik el ahhoz, hogy regionális központként mőködhessen. Ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy Vác az ezredfordulóra bizonyos társadalmi-gazdasági mutatók alapján az ún. 
„nyertesek” csoportjába kerülhessen (NEMES NAGY J. 1998). Természetesen a változások nem 
minden szempontból voltak pozitívak. A privatizáció következtében megjelenı, majd 
fokozódó munkanélküliség, az elmélyülı társadalmi egyenlıtlenségek itt is megjelentek.  
 Tanulmányomban a város környezeti állapotának az elmúlt két évtizedben végbement 
fontosabb változásait mutatom be. 
 
 

1. Légszennyezés 
 
 Elsıként a légszennyezettséget vizsgáltam, amiben a legjelentısebb változásokat 
figyelhetjük meg. Vác területén 1976 óta végeznek levegıimissziós méréseket. Ez kezdetben 
csak az ülepedı por meghatározását jelentette, majd 1985-tıl már gáznemő légszennyezık 
folyamatos vizsgálatára is sor került. 1988 óta a szálló por ólomtartalmának meghatározására 
is lehetıség van (BÍRÓ GY. – KRISTÓF K. 2003). 
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1.ábra. Vác város ülepedı por szennyezettségének alakulása 1979-2005 között (NAGY T.2007) 

                                                 
1 Megyeriné Runyó Anna AVKF Természettudományi és Matematikai Intézet, Vác E-mail: megyerine@avkf.hu 
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 Vác esetében a légszennyezettség alakulását 3 tényezı befolyásolja leginkább: 
meteorológiai tényezık, a város ipari és szolgáltató létesítményeinek emissziója és a 
közlekedésbıl eredı szennyezés. A városban a lakossági főtésbıl eredı NO2 szennyezés 
hozzájárul ugyan a NO2 háttérszennyezéshez (nagyrészt vezetékes földgázfőtés van), de a 
közlekedésbıl eredı szennyezés nagyobb mértékő. Mivel a meteorológiai tényezık közül 
légszennyezés szempontjából a szélirány az elsıdleges, ez pedig Vác esetében viszonylag 
állandó – döntıen ÉNY-ÉÉNY-i irányú –, így a másik két tényezı jelenti a változások okát. 
Az ipari létesítmények összetételében-eloszlásában és alkalmazott technológiájukban jelentıs 
módosulás következett be. Ezzel magyarázható, hogy míg a rendszerváltozás elıtt a 
porszennyezés határérték feletti értékeket mutatott, addig a rendszerváltozás után az éves 
porszennyezés tekintetében szinte sehol nem találunk határérték-túllépést, mivel a megmaradt, 
ill. újonnan létesült üzemekre jellemzı volt a környezetbarát technológia alkalmazása 
(1.ábra).  
 Az éves átlagokat tekintve SO2 esetében sem volt túllépés 1995 óta egyik mérıponton sem. 
 Az utóbbi években azonban a közlekedés okozza a legnagyobb levegıszennyezést.  
 NO2 esetében jól látható, hogy a legforgalmasabb út – Dr.Csányi krt. – szennyezettségi 
értékei néhol jelentıs kiugrást mutatnak éves szinten is, messze határérték feletti értékkel     
(2. ábra). 2000-tıl viszonylag egyensúlyi helyzet olvasható le, bár a légszennyezési adatok 
mindhárom mérıpont esetében a határérték közelében maradtak.  
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2.ábra. A NO2 mennyiségének alakulása 1990-2006 között (Közép-Magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség által szolgáltatott adatok alapján szerk.  

Megyeriné Runyó A. 2007.) 
 
 A porszennyezést vizsgálva megállapíthatjuk, hogy éves szinten határérték-túllépés nem 
figyelhetı meg (3. ábra).  
A Zrínyi és a Vám út esetében egyértelmő a csökkenı tendencia, a Dr. Csányi krt. esetében 
viszont 2000-tıl egy ismételt növekedés figyelhetı meg. 
 Ez épp az elkerülı út megépülte után következett be, mely a célforgalom növekedésével 
magyarázható leginkább, összefüggésben azzal, hogy Vác idegenforgalma jelentısen 
megnıtt.  
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3.ábra. Az ülepedı por mennyiségének alakulása 1990-2006 között (Közép-Magyarországi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség által szolgáltatott adatok alapján szerk. 

Megyeriné Runyó A. 2007.) 
 
 

2. Vizek állapota 
 
 Vác domborzati tagoltságából adódóan a felszíni vizek széles skálája megtalálható a 
térségben: folyó, patakok, források, tavak, mocsaras területek. Sajnos a szennyezés lehetısége 
is adott volt ezeken a területeken. A 80-as évek nagyüzemei, ill. a 90-es években létesült 
kisüzemek nemigen figyeltek oda az élıvíz-szennyezés veszélyeire, s a város sem fordított 
ekkor még megfelelı gondot erre. A szennyezés eredete 3 fı okra vezethetı vissza: egyrészt 
az ipari egységek, másrészt a lakosság részérıl, harmadrészt pedig – a Duna és a patakok 
esetében – egyéb eredető a szennyezés. 
 Ezek közül a lakossági és az ipari eredető szennyezés esetében léphetett fel a város 
erıteljesebben a javulás érdekében. Legnagyobb problémát az jelentette, hogy az ipari 
üzemek sok esetben a csapadékcsatornákba engedték a szennyvíz egy részét, sokszor 
veszélyes anyagokat is juttattak bele. A város közbelépésének köszönhetıen mára az ilyen 
szennyezések jelentısen megritkultak (BÍRÓ GY. 1997). 
 Az ipari szennyezésen kívül a lakosság is jelentısen szennyezte a vizeket: a közmőolló itt 
is vészesen nagy volt, aminek következtében ahol nem volt szennyvízcsatorna, ott a lakosok 
sokszor a szippantás helyett a szikkasztást, vagy a csapadékcsatornát választották a szennyvíz 
elvezetéséhez. Szerencsére a szennyvízcsatorna kiépítése gyorsan haladt, így az 
ezredfordulóra a lakások 81%-a rá volt kapcsolva a hálózatra. Ez az érték mára tovább 
növekedett, s a Naszály peremén elhelyezkedı üdülı-, valamint lakóterületektıl, ill. egy-két 
történelmi helytıl eltekintve ennek mértéke – a 2006–ban elért 87%-kal – igen jónak 
tekinthetı (1. táblázat).  
 További javulást jelentett, hogy az újonnan létesült nagyobb üzemek (Zollner, Eichhof 
Kft.) már az elıírásoknak megfelelıen elıtisztítókkal rendelkeznek, így ezek elvileg nem 
szennyezı források. 
Mivel a csapadékcsatornák a város esetében vagy a Gombás-patakba, vagy a Dunába 
ömlenek, így érdemes ezek állapotában bekövetkezett változást is áttekinteni. A 80-as 
években a Gombás-patak torkolatát feltöltötték –a környék legális törmeléklerakóként 
mőködött akkoriban–, így a patak természetes utat találva magának kialakított egy mocsaras 
árteret, mely ma már védett terület. 
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1. táblázat. A csatornázottság mértékének alakulása (DMRV ZRT adatai alapján szerk.. Megyeriné 
Runyó A. 2007.) 
 

  Év 
Vízbekötéssel ellátott 

fogyasztók száma 

Szennyvízcsatorna 
bekötéssel ellátott 
fogyasztók száma 

Csatornázottság 
mértéke 

  2000 13 256 10 730 80,90% 
  2002 13 505 11 018 81,60% 
  2003 14 078 12 127 85,20% 
  2004 14 236 12 323 86,50% 
  2005 14 897 12 969 87,10% 
  2006 15 485 13 464 87,00% 

 
 Sajnos a patakot a 90-es években két súlyosabb szennyezés is érte: a Produkem Kft. által 
vegyi anyagok, ill. az Optotransz Kft. miatt fáradtolaj került a vizébe, ennek  következtében a 
patak vize jelentısen elszennyezıdött. Ezután a Göncöl Alapítvány a Gombás-patak teljes 
hosszán vízminıség-mérést végzett. A patakot szinte a teljes szakaszán erısen szennyezett 
állapotban találták. Az alapítvány a patakot „örökbe fogadta”, s teljes szakaszán kitisztították, 
vízminıséget javító idomokat építettek rajta, így a patak állapota megfelelı lett. Az azóta 
bekövetkezett szennyezések miatt minısége ma sem teljesen megfelelı, de javulás 
megfigyelhetı (BÍRÓ GY. – KRISTÓF K. 2003). Mivel a Duna a csapadékcsatornák végsı 
befogadója, s a tisztított szennyvíz is ide kerül, ezért a beömlı víz minısége meghatározó. A 
tisztított szennyvíz minıségi paramétereiben a 80-as évekhez képest egyértelmő javulás 
következett be: a foszfortartalom kivételével ma már a tisztított szennyvízben elıforduló 
szennyezıdések határérték alattiak (2. táblázat).  
 
2. táblázat. A szennyvíztisztítás fontosabb minıségi paraméterei (DMRV ZRT adatai alapján szerk. 
Megyeriné Runyó A. 2007.) 
 

  
2000. 1. félév 

mg/l 
2007. 1. félév 

mg/l 
Határérték 

mg/l 

  KOI (elfolyó) 80,4 46,3 75 

  BOI (elfolyó) 35,6 6,6 25 

  össz. lebegı anyag 95,5 41 35 

  N(NH4) (elfolyó) 32 2,54 25 

  össz. foszfor (elfolyó) 6,3 5,3 2 

 
 Ezt a javulást segítette elı a szennyvíztisztító telepen 2006-ban befejezett fejlesztés is 
(DMRVZRT, 2007). Ennek hatására ma már a szennyvíztisztító teleprıl – átlag mőködés 
esetén – nem kerül jelentıs szennyezés a Dunába. Továbbra is szennyezı forrást jelentenek 
viszont az idıszakos csapadékcsatorna-szennyezések, valamint a hajó-, komp-, és 
kavicskikötık. A váci ártéri terület 1997 óta a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. Ennek 
megfelelıen védelemben részesül, s részben civil szervezetek segítségével folyamatosan 
fenntartják a létrejött vizes élıhelyeket.  
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3. Talaj – felszín alatti vizek 
 

 A fenti két környezeti elemet célszerő együtt vizsgálni, hiszen a talaj szennyezıdése 
következtében az átszivárgó csapadékvíz elszennyezi a felszín alatti vizeket is. Vác esetében a 
legnagyobb szennyezés 1980-ban következett be, mikor is a Chinoin Gyár által helytelenül 
tárolt veszélyes hulladék egy része bemosódott a talajba, majd onnan a talajvízbe, késıbb 
pedig – mintegy 100 nap alatt – elérte a déli vízmő kútjait. A telepet azonnal le kellett 
kapcsolni a városi vízellátásról. Ez mintegy 40%-os kiesést jelentett a város vízellátásában. 
1990-ben vízminıség-mérés történt, melynek eredménye alapján megtiltották a déli vízbázis 
használatát, s valószínő még évtizedekig nem lesz használható (FÜLÖP O. 1999). A legújabb 
megfigyelések szerint a bázis vízminısége lassan javul, ipari felhasználásra alkalmas, de 
korábban a Forte-n, majd jelenleg a gödi Samsung Kft.-n kívül senki nem hasznosítja, így 
tisztulása is elhúzódik. Mint a fenti eset is jól mutatja, a talaj és a felszín alatti vizek egyik fı 
szennyezıforrása a helytelenül elhelyezett hulladék. A Duna parti építési törmeléklerakó, 
ahová az építési törmeléken kívül sajnos sok egyéb anyag is került, évekig szénhidrogén-
nehézfém-szennyezést okozott. A helyzet mára megoldódott, a tájat többé-kevésbé 
rehabilitálták.  
 Az utóbbi években igazi veszélyforrást az újonnan létesült kisebb ipari üzemek jelentettek, 
amelyek tevékenysége sokszor ellenırizhetetlen volt, így csak késve derültek ki 
környezetszennyezési eseteik is. A már többször említett Produkem Kft. veszélyes hulladék 
helytelen tárolása következtében jelentıs talajszennyezés történt; a Tungsram váci gyára a 
Csatamezın tárolta a fénycsıhulladékot, melybıl nagy mennyiségben került szennyezı anyag 
a levegıbe, de a talajba is. A Henkel és a Chinoin Gyár területén is találtak talajszennyezést. 
Pozitívumok is történtek: a Híradástechnikai Anyagok Gyára a felszámolási eljárás során 
1995-ben elkezdte a gyár területén a szennyezett talaj cseréjét, melyet 1997-re be is fejezett, 
ugyanígy a Tungsram is talajcserét hajtott végre. A város 1996-ban talajszennyezettségi és 
talajérzékenységi vizsgálatot készíttetett, melybıl kitőnik, hogy a talaj szennyezett. 
Súlyosbítja Vác helyzetét, hogy területén jelentıs a talajpusztulás. A terület nagy része az 
erózióra érzékeny területek közé tartozik, ki kell jelölni a védendı és rehabilitálandó 
területeket. Erózió-érzékeny területek elsısorban a Naszály-hegy oldalán találhatók, de a 
tereplépcsıkön, homok-,ill. löszdombokon is. (BÍRÓ GY. 2000). 
 Szólni kell a közlekedés okozta növény- és talajszennyezésrıl is. A fı közúti közlekedési 
útvonalak mentén növényi vizsgálatokkal kimutatták, hogy nagy mennyiségő szénhidrogén és 
nehézfém-szennyezés kerül a talajba. Enyhítı megoldást jelentett a „biofal”-program, 
melynek során szennyezıdést tőrı növényeket telepítettek a fı közlekedési útvonal mellé. 
Ekkor erısödött fel az igény egy elkerülı út megépítésére, mely azóta már megvalósult.  
 

 
4. Hulladékelhelyezés 

 

 A város területén három fı hulladékcsoport szerint történik: építési törmelék, kommunális, 
valamint veszélyes hulladék. Emellett a lakossági hulladékot szelektíven győjtik: papír, 
mőanyag, üveg és fémhulladék győjtése elkülönítetten történik. Fentebb említettem, hogy a 
Dunapart sokáig mőködött legális törmeléklerakóként, de ezt már megszüntették, így 1980 
után a csatamezıi kavicsbánya gödör lett a célpont, majd a 90-es évektıl a Gödöllı úti 
felhagyott kavicsbánya gödör vette át szerepét, ellenırzött körülmények között. 
 A kommunális hulladék elhelyezésében is javulás volt megfigyelhetı az évek során: 1980-
ig a város déli részén lévı bányagödrökbe helyezték el, majd a Chinoin szennyezés után 
került sor a már engedéllyel, ellenırzött körülmények között mőködı Csörögi Regionális 
Hulladéklerakóba történı szállításra (1984-tıl üzemel). 1995 óta évente visszatérı igény volt 
a város szerves, zöld hulladékának a hasznosítása-komposztálása. Ez valósul meg, ha az ún. 
„Zöld Híd” program kezdetét veszi. Ez egy széleskörő – két megyének településeire kiterjedı 
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– hulladékgazdálkodási rendszer kiépítését tervezi, melynek része két hulladékkezelı központ 
kialakítása is, ahol többek között komposzttelep is létesülne. Így megoldódna a lassan telítıdı 
csörögi telep problémája is, valamint a szennyvíztisztító teleprıl kikerülı szennyvíziszapot 
sem kellene Tatabányára szállítani, hanem a közelben hasznosítható lenne. Az ipari veszélyes 
hulladék esetében a város területén mőködı cégek kötelesek ártalmatlanítani-elszállítani a 
mőködés során keletkezett veszélyes hulladékot. Mivel helyi ártalmatlanításra nincs 
lehetıség, az aszódi lerakóba vagy a dorogi égetıbe szállítják (BÍRÓ GY. 1997). 
 A lakossági veszélyes hulladék összegyőjtése 1997 óta megoldott, évi két alkalommal a 
város 3 pontján győjtik össze. A lakosság egyre inkább partner benne, mely a tudatformálás 
kézzelfogható jele. A használtelem győjtés bevált módszerei az iskolákban kihelyezett 
győjtıedények, s az iskolák közötti versenyek.  
 Talán a legsikeresebb a város szelektív hulladékgyőjtésének elterjedése: 1992-ben indult 6, 
majd 11, ill. 23 helyen, 2003-ban már 36 pontra emelkedett, s 2006-ban elérte a 45 db-ot a 
győjtıszigetek száma. A lakosság partner benne, bár a válogatás nem mindig megfelelı. 
 

 
5. Zöldterületek alakulása 

 

 A zöldterületeket két fı csoportba sorolhatjuk: a természetvédelmi területekre, ill. a 
védettséget nem élvezı területekre. Vác város területén már az 1997-ben létrejött Duna-Ipoly 
Nemzeti Park elıtt is több terület élvezett helyi védettséget. Ezek közül a nemzeti park 
megalakulásakor a Kompkötı sziget és a váci Liget országos védelmet kapott, majd az Égetı 
sziget, Tímár rét s az ártéri erdı is a nemzeti park része lett. Az ártéri terület déli része nem-
csak élıvilága miatt szorul védelemre, hanem ökológiai folyosó jellege miatt is. Ez azért is 
fontos, mert a város a déli rész beépítésének tervezésekor figyelmen kívül hagyta az 
ökofolyosó létét, mely a vízpartot köti össze a környékbeli erdıkkel. Több zöldterület helyi 
védettséget élvez, melyek közül említésre méltó a Naszály-hegy, a Gyadai rét, a Rádi úti 
vadgesztenyefasor, a Kálvária domb stb. Mindezek rendbetétele, folyamatos értékmegırzése 
fontos feladat a város számára, melyet szerencsére egyre inkább vállalni képes (BÍRÓ GY. 
1997). 
 A védettséget nem élvezı területeket tovább bonthatjuk: a rekultivációs zöldterületek olyan 
bányaterületeket jelentenek, melyeket felhagyás után erdısítettek. Jó példa erre a DDCM váci 
gyárának rekultivációja, melyet a Naszály-hegy területén végez. A belterületi zöldterületek 
közül kiemelkednek a városi parkok, belsı udvarok, utak menti fasorok, zöldsávok, véderdık. 
Ezek gondozásában nagy szerepet vállal a lakosság, de az önkormányzat is fokozottabb 
gondot fordít erre. 
 E rövid tanulmányból látható, hogy megoldandó feladat még akad bıven, de jelentıs 
javulás következett be az utóbbi években, s ez nagyban elısegítette Vác lakóinak 
egészségesebb környezetben való életét. 
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Városi területhasználat és felszínborítás vizsgálata távérzékeléses 

módszerekkel 
 
 

1. Bevezetés 
 

 Egy város életében néhány év rendszerint nem hoz olyan mértékő változást, mely döntıen 
befolyásolhatja a város térbeli szerkezetét, anyag-, és energiaháztartási folyamatait. Csak a 
ritkán elıforduló, gyors események (tőzvész, árvíz) határozzák meg évtizedekre a város 
késıbbi fejlıdését. A belsı szerkezet változása a városfejlesztési tervek megvalósulásától, a 
beépíthetı területek meglététıl függ. A szerkezet viszonylagos változatlansága mellett 
megfigyelhetı a területek belsı átalakulása, a funkció változása. A politikai, gazdasági 
döntések következtében olyan belsı folyamatok indulnak el a városban, melyek – elsısorban 
a környezetre gyakorolt – hatásai még nem ismertek. A területhasználat tér- és idıbeli 
változásának, a beépítettség-változás okozta környezeti hatásoknak az elemzése, vagy a 
változás okozta hatások értékelése a városökológiai kutatás alapvetı feladata (MEZİSI G. et 
al. 2007). 
 
 

2. Célkitőzések, módszerek és felhasznált adatok 
 

 A naprakész beépítettségi térképek hiánya, a változásokból eredı konfliktusok 
elemzésének és a kapcsolatok bizonyításának nehézsége problémát okoz. A földhivatali 
adatbázisok nehezen hozzáférhetıek, a topográfiai térképek frissítése rendkívül költséges. A 
beépítettség vizsgálatát olyan őrfelvételekre alapozhattuk, melyek vagy jó geometriai 
felbontásúak vagy közepes felbontással, több hullámhosssz-tartományban, több idıpontból is 
rendelkezésre álltak.  
 Konkrét célkitőzéseink: 
1. A városi felszínborításokról visszaverıdı elektromágneses sugárzás mennyisége, az eltérı 
geometriai felbontású őrfelvételeken összetett információt hordozó értékként jelenik meg. A 
területhasználati típusok megkülönböztetése, a hagyományos osztályozás alkalmazásával, 
nehezen vagy egyáltalán nem valósítható meg. Figyelemmel kell lenni a geometriai felbontás 
és a városi beépítettség sajátos paramétereinek (mintázat) a kapcsolatára. Elsıdleges célunk, 
hogy geostatisztikai módszerekkel meghatározzuk a beépítettségi típusok mintázatának 
jellemzı térbeli paramétereit, melyek ismeretében megállapítható, hogy mely őrfelvételek 
használhatók a beépítettség őrfelvétel alapú térképezésekor.  
2. A városi beépítettségi térképek és általánosabban a városi felszínborítás térbeli és idıbeli 
változásának elemzésével be kívánjuk mutatni, hogy milyen változások, folyamatok zajlottak 
Szegeden az 1970-es évek elejétıl napjainkig. A szabad, beépítetlen területek beépítése 
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6 Dr. Szatmári József SZTE, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged E-mail: joe@earth.geo.u-szeged.hu 
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mellett kisebb figyelmet fordítanak a kutatók a telekszintő változásokra, melyek összetett 
környezeti hatásaira csak mostanában döbbenek rá a döntéshozók és a lakosság.  
 A város felszínborítási térképezése, és a távérzékelés fizikai törvényszerőségei alapján 
megállapítható, hogy felszínborítási térképek csak különbözı képfeldolgozási módszerekkel 
készíthetık.  
 A növénnyel és a mesterséges anyagokkal fedett felszínek inverz korrelációja miatt a 
városi mesterséges felszínek elkülönítése történhet a növényzet térképezésén keresztül is, pl. 
az ún. tasseled cap index greeness összetevıjének (BAUER, M. E. et al. 2004) vagy az NDVI 
(normalizált vegetációs index) (GILLIES, R. R. et al. 2003) alkalmazásával. 
 A leggyakrabban használt vegetációs index az NDVI, mely az IR-R/IR+R hányados 
alapján számítható ki pixelenként. Értéke –1 és +1 között változhat, a pozitív tartományba 
esı, nagyobb értékek dúsabb zöldfelület jelenlétére utalnak. Természetesen a legfelsı 
felszínborítás által reflektált energia mennyisége határozza meg a képelemek értékeit a 
különbözı hullámhossz-tartományokban. Ezért a nyári idıszakban a lombkorona levélfelülete 
a reflektáló felület, az általa kitakart egyéb felületek nem „láthatók” a szenzor számára.  
 A városon belüli zöldfelületek területi eloszlása utal a beépítettség mértékére (1. ábra), és 
adott területegységre számított statisztikai paraméterek elemzésével az idıbeli változások is 
kimutathatók (GULYÁS Á. – KISS T 2007). Fontos, hogy a képek egy adott pillanatban rögzítik 
az állapotokat, ezért felületek idıbeli változását folytonosan nem tudjuk elemezni. Az 
őrfelvételekbıl származtatott adatok közvetlenül a változás tendenciáira, nem a sebességére 
utalnak. Két felvételezés közötti idıszakban történt változások csak közvetett módon adhatók 
meg. 
 

 
 

1. ábra. Felszínfedettség (területhasználat) Szegeden a CLC2000 szerint 
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 A MODIS érzékelıvel naponta készülı 500 m-es geometriai felbontású felvételek kitőnı 
alapot nyújtanak a Maximum Érték Kompozitok (MVC) létrehozásához8. Ezt az idıfelbontást 
nagyobb térbeli részletességnél csak több mőszer használatával és költségesebben érhetjük el. 
 A legkorábbi felvétel (Corona-KH-4B, 1972. május 20.) legjobb felbontása 2 m közeli, ami 
lehetıvé tette a beépítési típusok elkülönítését, a beépített terület és a városi határzóna 
lehatárolását. Az így elkészült térképet lehetett a változásvizsgálat bázisaként tekinteni. 
 Multispektrális őrfelvételek rendelkezésre álltak a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai 
Tanszék adattárában, valamint az ESDI (Earth Science Data Interface) adatbázisában. Arra 
törekedtünk, hogy a vegetációs idıszakból származó képeket elemezzünk. Sikerült olyan 
felvételeket találni, melyek az év ugyanazon hónapjában, néhány éves eltéréssel szinte 
ugyanazon a napon készültek (1. táblázat).  
 
1. táblázat. A vizsgálat során felhasznált őrfelvételek legfontosabb adatai (MUCSI L. 2004) 
 

Dátum Mőhold típusa, szenzor neve Sávok száma Felbontás (m) 
1986.06.19. Landsat TM 7 30 (120) 
1991.06.17. Landsat TM 7 30 (120) 
2000.08.20. Landsat ETM+ 7 30  
2002.06.23. Landsat ETM+ 7+1 30 (60, 15) 
2004.08.19. IKONOS 4+1 4 (1) 
2006.09.30 Landsat TM 7 30 (120) 
2001–2004 Terra – MODIS 36 500 (250–1000) 

 
 

3. Eredmények 
 

3.1. NDVI értékek vizsgálata MODIS felvételek alapján (2001–2004) 
 
 Multispektrális monitoring vizsgálattal a városökológiai viszonyok jellemzése mellett egy 
rövid idıszak alapján feltételeztünk kedvezı és kedvezıtlen folyamatokat. Az idıtartam kevés 
általános változások megállapítására, de megelızéssel már most odafigyelhetünk egyes 
folyamatokra. Pontos térbeli és statisztikai elemzésre az idıtartam bıvítésével lesz mód. 
 Az évek, hónapok közötti különbségeket tekintve az index alapján átlagosan azonos képet 
mutat a növényzet, ám a kedvezıtlen idıjárás miatt egy-két éven belül is nagy különbségek 
alakulhatnak ki (pl. 2003). Az elırejelzések szerint is fokozódó gyakoriságú csapadék- és 
hımérsékleti ingadozások miatt célszerő ezen „extrém évek” következményeinek külön 
vizsgálata. Térbeli elemzéssel az évszakos növekedés szerint is minısíthetı az egyes 
városrészek „kizöldülésének” mértéke (2. ábra). 
 A kis vegetációs indexszel bíró felszínek átfedése alapján 2001–2004 között kijelölhetık a 
növényzeti szempontból veszélyeztetettnek nyilvánítható területek (3. ábra). A veszélyes 
kategória vonatkozhat vegetációszegény területre (Belváros), de öregedı, illetve 
aszályérzékeny is lehet a növényzet (Tisza part, Szıreg). Ezek a területek a már említett 
„extrém évek”-ben külön kezelési tervet igényelnek. 
 

                                                 
8 Adott idıszak alatt megkeresik a területrıl készült képbıl a maximális vegetációs értékkel bíró pixeleket, és 
ezek alapján válogatják ki az eredeti képekbıl az új, kompozit kép cellaértékeit. 
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2. ábra. Vegetációs profilok tavasszal és nyáron 
 
 

 
 

3. ábra. A vegetációs ingadozás alapján veszélyben lévı növényzet 
 
 

3.2. NDVI értékek vizsgálata közepes felbontású őrfelvételek alapján (1986–2006) 
 

 A beépítettség változásának elemzésekor az 1990-es népszámlálás alapkörzeteibıl 
összerakott ún. egyesített körzeteket vettük figyelembe.  
 Az NDVI értékek lehetséges legtágabb intervallumát 0,05 szélességő intervallumokra 
osztva tematikus térképeket állítottunk elı. Az egyes NDVI osztályok pixelszáma alapján 
elıállt a körzetstatisztika, melyet – a terjedelmi korlátok miatt – csak egy-két körzetre 
mutatunk be. 
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3.2.1. A Belváros 
 

 A Belváros viszonylag állandó területi egységet képez, a lakások 74,8 %-a a 70-es évek 
elıtt épült (KSH 2003). A beépítési mód viszonylagos változatlanságát a Belváros NDVI 
diagramjai is jól szemléltetik, hiszen az 1986-os, az 1991-es és a 2006-os felvételek 
grafikonjai egybeesnek (4. ábra). A 30 m-es felbontású őrfelvételekbıl számított NDVI 
értékek leggyakrabban negatív értékőek, mely utal a beépített felszínek magas arányára a 
körzeten belül. A magasabb NDVI osztályokban megjelenı csúcsok a zöldfelületeket 
reprezentálják, de ezek gyakorisági értékei a zöldterületek kis mérete miatt alacsonyabbak.  
 A 2000.08.20-án és a 2002.06.23-án készült LANDSAT ETM+ őrfelvételek nehezen 
hasonlíthatóak össze az 1986-ban, 1991-ben és a 2006-ban készültekkel. Mindkét görbe 
maximuma 0,25–0,3-del negatív irányba tolódik el, amely különbséget nem lehet a körzeten 
belüli építkezésekkel magyarázni. A 2006.09.30-ai felvétel NDVI grafikonja az 1986-os, 
1991-es görbékkel mutat egybeesést. Az eltérés oka az eltérı képalkotó szenzorokra vezethetı 
vissza. 
 A 4 m-es felbontású IKONOS őrfelvétel alapján számított NDVI értékek szélesebb 
intervallumba esnek. A spektrálisan vegyes pixelek aránya csökken, így a homogén 
mesterséges felszínek a skála negatív részére tolódnak, míg a növényzettel fedett felszínek 
NDVI értékei a 0,4–0,75-es intervallumba esnek.  
 
 

3.2.2 A lakótelepek – Makkosháza 
 

 A lakótelepeken él a városi lakosság 38,9 %-a (KSH 2003). Emiatt kiemelt figyelmet kell 
fordítani a zöldfelületek körzeten belüli arányára (5. ábra).  
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4. ábra. NDVI diagram a Belvárosról és egy IKONOS pankromatikus felvétel kivágat 
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5. ábra. A Makkosháza NDVI diagramja 
 
 Az 1986–1991 közötti idıszak jól láthatóan a parkosításé. A terület azonban parkokban 
szegény, a magasabb NDVI osztályok gyenge minıségő növényzetet jelölnek. A görbe 
egycsúcsú, mivel az épületek mérete és az őrfelvételek térbeli felbontása közel egyenlı, így 
kevés homogén, csak mesterséges felszínt reprezentáló képelem jön létre, míg a nagyobb 
zöldfelületekre esı homogén képelemek száma nagyobb lesz. 
 Az ETM+ – TM képek NDVI görbe csúcsok közeledtek egymáshoz, vagyis a zöldfelületek 
aránya nıtt. A 2006-os őrfelvétel értékei utalnak arra, hogy a nyílt, növényzettel fedett 
felszínek egy részét ellátó funkciójú beépítés foglalja el, ezáltal csökken a zöldterület 
nagysága. 
 Az IKONOS felvétel NDVI görbéje kétcsúcsú. A felbontás ugyan lehetıvé teszi az 
épületek és a zöldfelületek szétválasztását, viszont jellegzetes problémaként felmerül a magas 
épületek melletti árnyékolt felszínek osztályozási nehézsége.  
 

 
3.2.3. Kertvárosias lakóterület 

 
 A kertvárosias lakóterületek a városközponttól távolabb, szétszórtan helyezkednek el. A 
körzeti NDVI görbe csúcsa magas indexértéknél jelentkezik. Az építési tilalom feloldása és a 
közmővesítés után a terület felértékelıdött és sok ház épült fel az elmúlt években. 
 A TM felvételek görbéi egycsúcsúak és gyors lefutásúak. A TM és az ETM+ felvételek 
NDVI görbéinek csúcsai közötti különbség (0,5) arra utal, hogy az új beépítések miatt 
csökken a zöldfelületek aránya, melyet azután a 2006-os TM felvétel gyakorisági csúcsának 
negatív irányba történı eltolódása (az 1986-os görbe csúcsához képest) is igazol. Az IKONOS 
felvétel görbéje kétcsúcsú. A negatív és pozitív NDVI értékek megoszlása 54,26% és 46,74%, 
a beépítettségi arányt tükrözi. 
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6. ábra. Kecskés (Ságvári) telep NDVI diagramja 
 

4. Összefoglalás 
 

 Az NDVI értékek elemzése alapján elmondható, hogy – habár bizonytalanságokat rejt 
(eltérı szenzor, eltérı képkészítési idıpont, eltérı felbontásból eredı különbségek) – a 
változások tendenciája és a körzetek jellegzetes beépítési típusai elemezhetıek ezzel a 
módszerrel egy nehezen osztályozható pixelcsoporton, a városban. A körzetekben a beépített 
területek és a zöldfelületek növekedésére, csökkenésére egyértelmő bizonyítékként szolgáltak 
az alkalmazott őrfelvételek. A TM, ETM+ képek az idısoros elemzéshez szolgáltattak 
megbízható adatokat, míg az IKONOS felvétel vizsgálata a városi reflektancia léptékének 
térbeli változásaira mutatott rá. 
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Dr. Csüllög Gábor1 – Dr. Horváth Gergely2 
 
Települési környezet és térhasználat változás egy korábbi ipari térségben: 

problémák és lehetıségek 
 
 
 Kelet-Közép-Európa volt szocialista országainak rendszerváltása sok, a 19. század végén 
iparosodott és a szocialista idıszakban kiteljesedı ipari város válságát hozta magával a 
kilencvenes években. Mindez az ipari termelés csökkenésével a foglalkoztatásban, a hosszú, 
fıleg bányászati és nehézipari múlt miatt a környezet állapotában mutatkozott meg a 
legsúlyosabban. A krízis kezelése érdekében a városok és a környezet állapotáról, a 
problémákról számos elemzés készült, ám program a megoldásokra annál kevesebb, kilábalási 
folyamat pedig csak helyenként indult el. Nem árt azonban néha a problémákat más 
szemszögbıl is vizsgálni, ezért talán érdemes egy észak-magyarországi ipari város példáján 
olyan térszerkezeti, térhasználati áttekintést tenni, amely a gondok egyéb egyedi, sajátos 
okaira, valamint az ebbıl adódó kibontakozási lehetıségekre is rávilágít.  

 
 

1. Térhelyzet, elınyök-hátrányok 
 

 Salgótarján környéke, a Karancs-Medves-vidék fekvésében és környezeti adottságaiban 
(HORVÁTH G. 1998) az alacsony hegyvidéki kultúrtájak közé tartozik. A hasonló hegyvidéki 
környezeten kívül (Cserhát, Mátra, stb.) két fontos, de eltérı kultúrtájhoz is kapcsolódik: 
egyrészt tıle északra található a Felsı-Ipoly belsı hegyközi medencéje, másrészt déli 
irányban a Zagyva szélesedı völgye kapcsolja az Alföld síkjához. Az itt kialakult települések 
számukban, kiterjedésükben igazodtak a domborzati és vízrajzi tényezık által kialakított 
természeti térosztás dinamikájához. Az átjárókat, biztonságos mellékvölgyeket és a jól 
hasznosítható erdıvidékeket tartalmazó középhegységi környezet sokáig elsısorban 
erdıgazdálkodást és korlátozott agrártevékenységet kínált fel a társadalomnak a táj 
hasznosítására (KARANCSI Z. 1997, 2000, 2002). Térszerkezeti elınyként alapvetıen a védett 
áramlási helyzetet, a jól felosztható teret, az elkülönülı, de kedvezı belsı térkapcsolatú 
településhelyeket és a sőrő vízhálózatot lehet megemlíteni, hátrányként pedig a központokhoz 
való kapcsolódás korlátait, mivel a térség települései mind az Ipoly-völgyi, mind az Alföld 
széli áramlási vonalakon kialakult központok vonzásterének peremén helyezkedtek el 
(CSÜLLÖG G. 2003). Ezért – és az agrárgazdálkodás korlátai miatt – a különbözı 
völgyhálózati irányokhoz igazodó, hálószerően kialakult és aprófalvakból álló 
településrendszer a 19. század végéig kevésbé differenciálódott. 

 
 

2. A problémák okai 
 

2. 1. Térhasználati torzulás 
 
 Változást a korábbi térhasználatban elıször a központok hatóterének a gazdasági, 
regionalizációs folyamatokkal összefüggı bıvülése, a bányanyitások, az ipari üzemek 

                                                 
1 Dr. Csüllög Gábor Eötvös Lóránd Tudományegyetem,  FFI Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest E-mail: 
g.cs.g@freemail.hu 
2 Dr. Horváth Gergely Eötvös Lóránd Tudományegyetem,  FFI Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest E-mail: 
horvathg@ludens.elte.hu 
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megjelenése és a vasút gazdasági célú kiépítése hozott. (CS. SEBESTYÉN K. – SZVIRCSEK F. 
1997; KARANCSI Z. 1997; KARANCSI Z. – MUCSI L. 1999). Ennek következtében a felgyorsuló 
ipari térhasznosítás 1880 után szinte egy évtized alatt lefedte a korábbi erdı- és 
agrárgazdálkodás funkciótereit. Salgótarján különféle okokból (HORVÁTH G. 2003b, 2005) 
évtizedeken át kiemelkedı fontosságú ipari település volt, míg a 20. század végén hirtelen 
gyors hanyatlásnak nem indult (ENGELBERTH I. 2000; HORVÁTH G. 2003a). Noha a település 
sorsa magán viseli a közép-európai ipari városok fejlıdésének általános jellemzıit, a 
folyamatból mégis több olyan egyéni vonásokat mutató tényezı is kiemelhetı, ami komoly 
hatással volt a városszerkezetre, a funkciókra, valamint a városkörnyezetre, és amely sajátos 
vonások nemcsak a problémákat jelzik, hanem a váltás útját is megmutathatják. Ezek a 
tényezık az alábbiak: 

� Az ipari térhasználat úgy írta felül a tradicionálist, hogy azt szervesen nem kapcsolta 
magához, mivel az erdıhasznosítás és a mezıgazdasági mővelés a bányászatban és 
iparban dolgozó falusi népesség alacsony szinten szervezıdı kiegészítı foglalkozása 
maradt, természetesen a mindenkori politikai érák szerinti eltérı támogatással vagy 
tőréssel. Ez azzal a környezeti következménnyel járt, hogy az ipari terjeszkedés nem 
vette figyelembe az elıbbi természetes igényeit, az erdı- és agrárgazdálkodás pedig 
nem tudott megfelelıen fejlıdni. Ennek az ipar javára erısen torzult duális szerkezetnek 
a mai napig ható igen komoly következménye van mind a környezeti állapotot, mind a 
foglalkoztatási lehetıségeket tekintve. 

� Az ipartelepítés és növekedés elsıdleges forrása a térség szénkészlete és annak a 
kiaknázás szempontjából kedvezı térhelyzete volt. A Rima, Mura és Sajó folyók ipari 
körzeteihez való közelség lehetıséget adott az ipari kooperáció kialakítására, amit a 
vasút kiépítése nyomán a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmő Rt. valósított meg. Ezzel a 
korábban csak másodlagos helyzető Hatvan és Fülek között áramlási vonal elsısorban 
gazdasági szempontból fontossá vált, ugyanakkor fıleg a nehézipar mindenkori 
politikai-piaci helyzetétıl és lehetıségeitıl tette függıvé a térséget. 

� A terület korábbi térhelyzetébıl, központhiányából és a gyorsan kialakult ipari 
dominanciából adódik az a következı sajátosság – ami egyébként az ipar javára történt 
gazdasági torzulást még erısebbé tette –, hogy az ipari és agrár térségek növekvı 
árucseréje a 19. század végén a kedvezı helyzet ellenére sem hozott létre Salgótarján 
térségében közvetítı kereskedelmi központot, ennek hiánya pedig gátjává vált a 
megfelelı központi szerepkör gazdasági folyamatból fakadó kialakulásának. 

 
 

2. 2. Településszerkezeti torzulások 
 
 Ennek a gyors és torz, lényegében egy tényezıre épülı ipari kibontakozásnak esett 
áldozatul a kialakuló városszerkezet és városkörnyezet, amelynek torzságát késıbb a 
„tervezésre épülı” szocialista „újraiparosítás” jórészt kényszerőségbıl megırizte. 
 A Zagyva felsı folyása és a Tarján-patak közötti völgyekben kialakult kis falvak „ipari 
összenövését” Somoskıújfalutól Kisterenyéig elsısorban a megnyitott bányák szabták meg, 
azonban fı színtérré a Tarján-patak hosszan elnyúló és keskeny völgye vált a becsatlakozó 
mellékvölgyekkel együtt. Az akkori Salgó-Tarján falu lett a mintegy 15 települést magába 
foglaló bányásztérség ipari fejlıdésének központi települése, elsısorban vasútja, azaz 
téráramlási helyzete miatt. A bányák, majd a sorra alakuló és fejlıdı fémipari, üvegipari 
üzemek csak részben épültek helyi munkaerıre, erıteljessé vált a betelepülés és a falvak 
népessége 1880 és 1910 között 14.000-rıl 36.000-re nıtt, ezen belül Salgótarjáné pedig 
4.000-rıl 14.000-re nıtt. A jelentıs népességnövekedés eltérı hatással volt a településekre: 
mivel a népességnövekedés több mint fele a Tarján-patak völgyében jelent meg, itt jelentıs 



TELEPÜLÉSÖKOLÓGIA - TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMINİSÉG 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

155 

településszerkezeti változást eredményezett, míg a maradék – eloszolva a többi kis falu között 
– kisebb területi terjeszkedésen kívül nem okozott jelentısebb szerkezetátalakulást. A 
növekvı központi település szerkezetét mégsem a lakóigények szabták meg, hanem, az 
üzemek területigénye és a vasút kiépítése. A telephelyek és a vasúti pálya kialakítása azonban 
erıteljesen a domborzat függvénye volt, ezért – mivel a nagyobb ipari üzemek területükhöz 
csatolva építettek munkástelepeket – az ipari és lakóterek nem különültek el, hanem a 
völgyben váltakozva épültek ki. Ezt a rendezetlen helyzetet fokozta, hogy az ipar délen 
Zagyvapálfalva, keleten Zagyvaróna irányába terjeszkedve és területükbe beépülve azokat az 
ipari területekkel Salgótarjánhoz kapcsolta. 

 

 
 

1. ábra: Salgótarján jelenlegi településkörnyezeti struktúrája (szerk. Csüllög G. – Horváth G.) 
 

1= hegységi felszín 2= völgyek, kismedencék 3= átalakuló ipari és lakózóna 4= leromlott ipari zóna 
5= modernizálódó városközpont 6= lakótelep 7= vegyes lakóövezet 8= felhagyott iparú község  

9= volt eljáró ipari foglakoztatottú község 10= határközség 11= felhagyott bányatelepek 12= utak, vasutak 
13= határ, határátkelı 

 
 Végeredményben 20. század elejére egy valódi centrum nélküli településegyüttes jött létre: 
északon falusi lakóterekkel (Somoskı, Somoskıújfalu), keleten ipari terek falusi lakótérrel 
(Zagyvaróna), középen és délen koncentrált ipari tér váltakozó lakóterekkel és falusi 
központtal (Salgótarján, Zagyvapálfalva). Ezenkívül számos bányahely létesült a környezı 
falvakban, ezek a késıbbiekben fıleg a Salgótarjántól délre található Kisterenye és 
Nagybátony körzetében koncentrálódtak és a nógrádi szénmedence magját alkották. Az ún. 
szocialista korszak a falvakban, vagy sokszor azoktól elkülönülve kisebb bányatelepek 
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építését hozta, Salgótarjánban pedig lakótelepek felhúzását, de ezek egyike sem járt a 
településszerkezetek hiányosságainak korrigálásával. Nem véletlen, hogy a bányászat és a 
nehézipari termelés csökkenése, majd felhagyása a kilencvenes években nem csak 
foglalkoztatási és környezeti problémákat okozott, hanem – elsısorban Salgótarjánban –
városszerkezet fejlesztési feladatokat jelent (1. ábra). Ugyanakkor a kis falvak is nehéz 
helyzetben vannak, kitörési pont számukra alig látszik (CSÜLLÖG G. – HORVÁTH G. – PINTÉR 

Z. 2006).  
 A lakókörnyezet és iparitáj-maradvány egyvelege a barna övezet túlsúlya azért okoz 
komoly gondot, mert nincs igazi gazdája a városi és városkörnyéki ipari tájnak. A 
meddıhányók, felhagyott bányatárók, kıbányák okozta tájterhelés és a komoly környezeti 
problémák – vízminıség, nehézfém-felhalmozódás, porterhelés – mellett az alapvetı 
nehézséget a felhagyott ipari terek megfelelı felszámolása adja, ami viszont csak az új 
funkciókkal összefüggı finanszírozás révén valósulhatna meg. Ennek pedig jelenleg erıs 
korlátja a városi és központi funkciók nyolcvan év alatt sem megfelelı szintő kiépülése. 
 
 

2. 3. Hiányos városi és központi funkciók 
 
 A város- és fıleg a központi funkciók hiányosságai több, részben már ismertetett tényezı – 
falusi településegyüttes, gyors és ipar által uralt kiépülés, torz településszerkezet stb. – mellett 
a sajátos történeti fejlıdéssel is magyarázhatók. A völgyek futása által meghatározott fekvéső 
Salgótarján, mint vegyes lakó-, bányász- és ipari település, ipari korszakának elsı negyven 
évét községként élte meg. 1920-tól a trianoni határ megvonása után határszéli település lett, 
ezáltal az akkori politikai viszonyok miatt jelentısen lecsökkentek északi irányú áramlásai 
(GULYÁS L. 2005) és településkörnyezetének jelentıs részét is elvesztette. Mindez egyrészt 
vasútvonalának szinte zsákutcává vált helyzetét eredményezte, másrészt – ennél is jelentısebb 
következményként – a gazdasági kapcsolatok elvesztését a „rimamurányi” térség ipari 
tereivel. Sajátos módon részben éppen ezért nyerte el a városi rangot 1922-ben, mivel 
Magyarországon felértékelıdtek a megmaradt ország területén található bánya- és 
iparvidékek. Központi szerepkörének bıvülésében azonban ez nem hozott gyors változást, 
továbbra is csak ipara hatott a környezetére.  
 A „szocialista” korszak ugyan gyorsulást hozott, de elsısorban ez is az ipari jellegnek volt 
köszönhetı, a nagypolitika számára felértékelıdött az ipari népesség, ezért a város a 
funkciókat – pl. megyeszékhellyé nyilvánítása 1950-ben – nem a valós folyamatokból 
fakadóan, hanem juttatásként kapta. Különösen feltőnı ez összehasonlítva olyan városokkal, 
amelyek nem voltak iparosodottak, de valódi vonzáskörrel rendelkeztek, a politika jóvoltából 
mégis inkább központi szerepkörük leépítésében „részesültek” (jellemzı példa erre 
Balassagyarmat, amelynek hagyományos funkcióit Salgótarjánba telepítették át). A város 
növekedése és gyors ipari fejlıdése részben ugyan indokolta központi funkciók kialakítását a 
növekvı és koncentrált népesség megfelelı ellátásához, és ez természetesen visszahatott a 
környezı településekre is, de egészében a felülrıl irányítottság és a térszerkezeti jellemzık 
miatt nem alakult ki valódi középvárosi vonzáskörzet, a városkörnyéki települések nem 
fejlıdtek, sıt 5 község az önállóságát is elvesztette, mivel közigazgatásilag a városhoz 
csatolták ıket, de ennek ellenére falusias jellegüket napjainkig megırizték. A népesség ma is 
a városi munkahelyektıl függ, a falvak lényegében a város problémáit jelenítették meg 
kicsiben. Mindebbıl következik, hogy a politika által teremtett központi funkciók ma a 
politikai támogatás hiányában – elsısorban finanszírozás nélkül – nem tudnak megfelelıen 
mőködni. Ezért a városnak ma egyrészt nincs számottevı hatása a környezı térség alakítására, 
másrészt nincs megfelelı érdekérvényesítési képessége az országos területfejlesztési politika 
terén. 
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3. Kitörési lehetıségek 
 
 Mivel a közelmúltban jelentıs nagyvállalati beruházások nem voltak (a multinacionális 
nagyvállalatok kirakat beruházásai is elkerülték a térséget), nem találhatók húzótényezıként 
új szerkezeti elemek, pozitívumként csak a közép- és kisvállakozások említhetık, azok is 
inkább a szolgáltató szférával közösen jelentek meg. Mindezek akadályai a városszerkezet 
modernizálásának és az új városi térfunkciónak. A regionális és helyi fejlesztések alacsony 
szintje miatt nincs finanszírozó gazdaság és nincs finanszírozó helyi népesség, amely 
eltüntetné a barnaövezetet és orvosolná a környezeti károkat. 
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2. ábra. Salgótarján helyzete Magyarország térszerkezetében és tranzit kapcsolataiban 
 (szerk. Csüllög G.) 

 
1= országos központ 2= regionális központ, közvetlen határon túli vonzáskörzettel 3= regionális központ 

közvetett határon túli vonzáskörzettel 4= tranzit áramlások országos elosztói 5= tranzit áramlások részleges 
központjai 6= tranzit és helyi határmenti áramlások határközeli központjai 7= háttér központok 8= külsı 

határközeli központok térszerkezeti vonalakkal 9= országos fı térszerkezeti és téráramlási vonalak  
10= másodlagos térszerkezeti és áramlási vonalak 11= tranzitáramlások érkezési irányai 

a) fejlett térszerkezet sőrő városhálózattal, aktív tranzit, országos és regionális téráramlási vonalakkal b) hiányos 
térszerkezet: jelentısebb térszervezı központ és áramlási vonal nélkül c) passzív határmenti zónák központok és 

határközeli áramlási vonalak nélkül d) határmenti kapcsolatokra mindkét oldalon kedvezı térszerkezet e) 
határmenti kapcsolatokra elsısorban a külsı térszerkezet kedvezıbb, csak a tranzit áramlások megfelelı 

aktivitásúak  f) jelen állapotban a határmenti kapcsolatokhoz mindkét oldalon hiányos térszerkezet 
 

 A válsághelyzetbıl való kitörésnek azonban a térhelyzet a település- és térszerkezet 
oldaláról is vannak lehetıségei, a táji értékek gazdagságából (HORVÁTH G. 1999) adódó 
kézenfekvı lehetıség, a turizmus fejlesztése (DREXLER SZ. – HORVÁTH G. – KARANCSI Z. 
2003; HORVÁTH G. 2003a) mellett elsısorban olyan új funkciók (logisztikai központ, 
kooperációs gépipar) teremtésével, amelyeket az alábbiakra lehet alapozni. 
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a. A strukturált népesség koncentráció (42.000 fı) és a részben kedvezı demográfiai 
szerkezet alapja lehet a humán infrastruktúra fejleszthetésének. 

b. A megmaradt és csak részben elavult ipari infrastruktúra tervszerő átalakítása és 
fejlesztése lehetıséget adhat a lakóterektıl elkülönülı ipari tér kialakítására. 

c. Az ismét felértékelıdı térhelyzet, amely több egymásra épülı kedvezı tényezıt is 
jelent (2. ábra): 
• Az országhatár közelsége: lehetıséget ad a felélénkülı határmenti kapcsolatok 

gazdasági hasznosítására és a szervezés városba koncentrálására (CSÜLLÖG, G. 
2002). 

• Tranzit helyzet: a városon megy át az országhatár és az M3-as autópálya közötti 21-
es számú út, amely Lengyelország (Szilézia) és Közép- és Kelet-Szlovákia 
(Besztercebánya, Poprád és Kassa) felıl a Balkán és Észak-Itália irányába vezetı 
szállítási útvonal fontos szakasza. Az M3-as autópálya és a budapesti M0-ás 
körgyőrő révén hamarosan közvetlenül kapcsolódik majd az M5-ös Belgrád és 
Bukarest, az M7-es Zágráb és Trieszt felé tartó tranzitáramlásaihoz. A 21-es út – 
amelynek jelentısége az európai szállítási rendszerben nı – folyamatos 
korszerősítésével, szakaszainak négy sávosra szélesítésével lehetıséget teremt 
logisztikai központ kialakítására, elsısorban a határhelyzettel és az iparosodással 
összefüggésben. 

• A város egy kisvárosi urbanizációs tengely határ menti kezdıpontja: az elmúlt 50 
évben a Zagyva völgyében a 21-es számú út mentén Salgótarjántól Hatvanig 
kialakult egy jelentıs ipari és népességkoncentrációval jellemezhetı kisvárosi 
tengely, amely kisvárosok gazdasága, ha eltérı mértékben is, de megszabadulóban 
van a bányászati és nehézipari múlttól, és Salgótarjánnal együtt közösen nagyobb és 
kedvezıbb fejlesztési teret jelenthet, mint egy-egy város, akár maga Salgótarján 
önállóan. 

Paradox módon Salgótarján esetében a korábbi iparosítás tényezıi (térhelyzet, áramlási 
folyosó/vasút/közút, népesség koncentráció, településsőrőség) lehetnek az ipari korszak utáni 
kibontakozás bázisai is, sıt, csak ezek kihasználása révén válhat finanszírozhatóvá a 
nehézipari tevékenység következtében sérült természeti-táji-kulturális értékek rekonstruálása, 
a települési szerkezet korszerősítése és a települési funkciók kiteljesedése, az új 
térszerkezetbe való beillesztése.  
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Szokolovszki Zoltán1 
 

Az allergén növények elterjedése és pollenallergia-veszélyeztetettség 
Debrecenben 

 
 

1. Bevezetés 
 
 Közismert, hogy egy település „életében”, a városi ökoszisztéma mőködésében a 
zöldfelületnek, azaz a növényzettel fedett területek összességének meghatározó szerepe van. 
A növényzet települési környezetre gyakorolt hatása sokrétő, egyszerre többféle funkciót is 
betölt, úgymint: ökológiai-, funkcionális-, településszerkezeti- és esztétikai szerep. A 
zöldfelület, mint biológiailag aktív felület jelentıs ún. kondicionáló hatással bír a 
környezetére: kedvezıen befolyásolja a klímát, a levegıminıséget, a vízháztartási 
viszonyokat, a felszíni és felszín alatti vizek minıségét, megakadályozza a talaj mennyiségi és 
minıségi romlását (KONKOLYNÉ GYURÓ É. 2003).  
 Mindezen vitathatatlan kedvezı hatásai mellett azonban a település zöldfelülete ad otthont, 
élıhelyet az egyre jobban elszaporodó allergén növényfajoknak is. A sajátos városklíma és 
talajviszonyok, valamint a folyamatos antropogén jelenlét, a zavarás következményeként a 
települések egyre nagyobb területét lepik el az urbanofil, ruderális gyomnövények, sokszor 
erısen allergén, adventív fajokkal képviselve (GULYÁS Á. – KISS T. 2007; KOVÁCS M. 1985). 
Mivel hazánkban a pollenallergia népbetegség (kb. 2-2,5 millió beteg), így nem 
elhanyagolható az allergén növények településen belüli terjedése, hiszen közvetlen 
pollenforrásként ontják a virágport szó szerint a kiskertekben, akár a házak, lakások ablakai 
alatt; a településeken belüli erısebb légszennyezés pedig tovább fokozza e pollenszemek 
allergenitását. 
 
 

2. Módszer 
 
 A zöldfelület, a növényzet a települések különbözı részein eltérı eloszlású, jellegő, így az 
allergén növények elterjedése és pollenszórása is területenként változó. Ezt figyelembe véve 
készítek Debrecenrıl egy értékelést, alapvetıen arra keresve a választ, hogy a város eltérı 
beépítéső és funkciójú városrészein mekkora veszélyt jelentenek az allergén pollenproducens 
növények; milyen és mennyi direkt pollenterheltségre számíthatunk. 
 Munkám során Debrecen város belterületének funkcionális, szerkezeti és morfológiai 
jellemzéséhez egyrészt a Dr. Süli-Zakar István által készített térképet vettem alapul, mely a 
város belterületét – funkcionális tagozódását tekintve – hét kategóriára bontja (SÜLI-ZAKAR I. 
1996). E térkép az 1990-es évek elején készült, így frissítése, pontosítása mára 
elkerülhetetlenné vált. Így a térkép bedigitalizált változatát egy, a FÖMI-tıl rendelt, 2005-ben 
készített légifotóval vetettem össze, és ennek alapján – Geomedia 5.2 Professional szoftver 
segítségével – elvégeztem a szükséges módosításokat (pl. épület- és utcahatárok pontosítása, 
új épületek, lakóparkok, bevásárlóközpontok bejelölése, olykor más kategóriába történı 
átsorolása). 
 A módosítások után az alábbi fı kategóriákat állapítottam meg: 
1. Városközpont, nagyvárosi formacsoport. A Piac utcát és az abból nyíló utcák (Csapó, 
Mester, Hatvan, Széchenyi, Kossuth, Szent Anna, Miklós) elejét foglalja magában. 

                                                 
1 Szokolovszki Zoltán DE TEK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen E-mail: lucidum@freemail.hu 
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Zöldfelülete minimális és gondozott, az allergén növények szinte teljesen hiányoznak, így 
további vizsgálataim során e kategóriát nem veszem figyelembe. 
2. Kisvárosias belsı lakóterület. A városközpontot csaknem teljesen körülölelı, kisvárosias 
jellegő, de sőrő beépítettségő terület. Kereskedelmi-, igazgatási- és lakóhelyfunkció jellemzi, 
az elızı kategóriához képest több és változatosabb zöldfelülettel. 
3. Lakótelepek. Funkciójuk alapján ide sorolhatók a régi, házgyári lakótelepek és az újabb 
építéső lakóparkok is, bár ez utóbbiaknál a zöldfelület jóval tudatosabb tervezése figyelhetı 
meg. 
4. Családi házas, kertvárosias beépítés, néhol falusias utcaképpel. A Debrecenre oly jellemzı 
„kertségek” nagy része tartozik ide, a város pereme felé szembetőnı falusias beépítéssel, 
funkcióval. 
5. Nagy helyigényő intézmények. Egyetempark, az Egyetemi campus és a Klinikák területei, 
Kenézy kórház területe, Nagyerdei Gyógyfürdı, stb. 
6. Iparterületek, ipari parkok 
7. Parkok, mezı- és erdıgazdálkodási területek (1. ábra). 
 

 
 

1. ábra. Debrecen belterületének funkcionális morfológiai felosztása és a kijelölt 
mintaterületek (2005-ös adatok alapján pontosítva, szerk. a szerzı) 
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 A város e területi felosztása gyakorlatilag megfeleltethetı az OTÉK (253/1997. Korm. 
Rendelet az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl) által meghatározott és 
a településrendezési tervekben alkalmazandó területfelhasználási egységeinek (KONKOLYNÉ 

GYURÓ É. 2003 és az 1. táblázat). 
 
1. táblázat. Debrecen Dr. Süli-Zakar István általi funkcionális morfológiai felosztásának az OTÉK 
területfelhasználási egységeivel való megfeleltetése (a szakirodalom alapján szerk. a szerzı) 
 

Debrecen belterületének funkcionális tagozódása 
(Dr. Süli-Zakar István, 1996) 

Országos Településrendezési és Építési 
Követelmények (OTÉK) (253/1997. (XII. 20.) 

Korm. Rend.) területfelhasználási egységei 
Nagyvárosi formacsoport Központi vegyes terület 

Kisvárosias belsı lakóterület Kisvárosias lakóterület /Település kp. vegyes terület/ 
Lakótelepek Nagyvárosias lakóterület 

Családi házas, kertvárosias beépítés néhol falusias 
utcaképpel 

Kertvárosias-, falusias lakóterület 

Nagy helyigényő intézmények Különleges terület 
Iparterületek, ipari parkok Ipari terület 

Parkok, mezı- és erdıgazdasági hasznosítás Zöldterület, erdıterület, mezıgazdasági terület 

 
 A belterület ily módon történt felosztása után meghatároztam, hogy az egyes kategóriák 
hány százalékát adják a belterület teljes területének. Így minden kategóriában a területarányuk 
alapján, random módon, megfelelı számú – az adott kategória zöldfelületi borítottságát 
tükrözı (CSABAI E. 2007) – 250x250 méteres mintaterületet jelöltem ki (2. táblázat).  
 
2. táblázat. A egyes kategóriák területe és a mintaterületek száma (szerk. a szerzı) 
 

Kategória Terület (ha) Mintaterületek száma (db) 
Nagyvárosi formacsoport 71,1 - 
Kisvárosias belsı lakóterület 216,1 4 
Lakótelepek 409 8 
Családi házas beépítés 2270,5 42 
Nagy helyigényő intézmények 336,1 6 
Iparterületek, ipari parkok 878,9 16 
Erdı-, mezıgazdasági területek 859,2 16 
ÖSSZESEN 5040,9 92 

 
 Következı lépésként a légifotóról az egyes mintanégyzetek zöldfelületének 
bedigitalizálása történik meg. E lépéssel a mintaterületeken belül elkülönítem az allergén 
növények szempontjából figyelembe veendı zöldfelületet a terület egyéb részeitıl (pl. 
beépített területek, utak, vízfelületek). 
 A megmaradt, növényzettel borított részeken terepbejárást végzek, és az adott morfológiai 
kategóriára nézve jellegzetes és hozzáférhetı (pl. a magánterületek, zárt udvarok problémásak 
lehetnek) területeken, a zöldfelület nagyságának megfelelı számú 5x5 méteres quadrátokat 
jelölök ki. GPS-szel pontosan meghatározható a quadrátok helye, mely a késıbbi térképi 
ábrázoláshoz nélkülözhetetlen. 
 Vizsgálataimat e quadrátok felvételezésével folytatom. Minden quadráthoz tartozik egy 
adatlap, melyen az alábbi tényezıket mérem fel. 

A. Az adott mintaterület melyik funkcionális morfológiai típusba tartozik (a 6 kategória 
közül)?  

B. Milyen allergén növény található az adott quadrátban? A leggyakoribb és a legtöbb 
allergiás panaszt okozó növényeket keresem: csalánfélék, pázsitfőfélék, útifő, lórom, 
libatopfélék, disznóparéjfélék, fekete üröm és a hírhedt ürömlevelő parlagfő. Ezek a 
nyári „fő-szezon” és a nyár végi-ısz eleji „gyom-szezon” jellegzetes allergén 
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növényei (MAGYAR D. fıszerk. 2002). Debrecenben különösen a pázsitfüvek, a fekete 
üröm és a parlagfő okoz komoly pollenterhelést. 

C. Milyen a talált allergén növények gyakorisága (%)? Nem fordul elı, elıfordul; 30%-
os gyakoriság felett pedig tömeges. 

D. Milyen fenofázisban van a talált növény? Nem virágzó, virágzó, elvirágzott; a 
pollenszórást tekintve ez az egyik fı tényezı. 

E.  Milyen a terület kezeltsége? Igen fontos adat, hiszen a gondozott területekrıl, még ha 
allergén növénnyel borított is, nem kerül számottevı pollen a levegıbe. Rendszeresen 
kezelt területnek számít pl. a gondozott virágágyás, a nyírt/kaszált gyep. A 
rendszertelen kezelés a legrosszabb, ui. az idınkénti bolygatás miatt a gyomok 
könnyen felszaporodnak, sıt az egyszer-egyszer levágott növények az 
oldalhajtásaikból még több virágot hoznak. A teljesen kezeletlen, felhagyott területek 
csak az elsı néhány évben kedveznek a gyomok elszaporodásának, majd azok a 
természetes szukcessziós folyamatok során kiszorulnak a területrıl, a zártabb 
társulásokban nem képesek fennmaradni (MIHÁLY B. – BOTTA-DUKÁT Z. szerk. 2004).  

 
 Mint látható, több tényezıt együttesen kell figyelembe venni ahhoz, hogy 
megállapíthassuk, milyen és mennyi pollen kerül a levegıbe az adott területrıl. 
 Az adatlap végén az eredmények összegzéseként a pollenkibocsátás szempontjából egy 
ötfokozatú skálán lehetne értékelni az adott quadrátot. A quadrátok eredményeinek összessége 
pedig képet ad arról, hogy a város adott beépítéső részén milyen allergén növényekre, ill. 
direkt pollenterheltségre számíthatunk. 
 Több évi adatsor felhasználásával Debrecenrıl pollenallergia-veszélyeztetettségi 
térképsorozat készíthetı, mely hasznos lehet mind zöldfelület-rendezési, mind pedig 
közegészségügyi vonatkozásban. 
 
 

3. A 2007-es nyári terepbejárás elsı eredményei 
 
1. Kisvárosi formacsoport 
A város forgalmasabb területein jellemzıek a rendszeresen kezelt út menti fasorok, 
pázsitfüves zöldsávok, gondozott virágágyások. Az erıs gyalogosforgalom miatt bizonyos 
helyeken már csak a csupasz talaj maradt meg. A kisebb utcákban azonban gyakori a 
rendkívül gyomos szegélysáv, -kertek vége, -villanyoszlopok környéke. Erıs pollenforrásnak 
minısülnek a belvárosi beépítetlen, ill. jelenleg beépítés alatt álló telkek is; a folyamatos 
bolygatás miatt virágzik a parlagfő, a csalán, a disznóparéj és a libatopfélék. 
 
2. Lakótelepek 
A lakótelepeken általános probléma a játszóterek, garázsok, bódék, átjárók, cserjés 
szegélysávok elhanyagoltsága. Fıként a disznóparéjfélék uralkodnak el e városrészeken. A 
gondozott virágágyások mellett közvetlenül a bérházak tövében, a földszinti ablakok alatt 
találtam méternél magasabb virágzó parlagfüvet és disznóparéjt. Mivel a lakótelepek sok 
embernek szolgálnak lakóhelyül, sıt több iskola és kiskereskedelmi létesítmény miatt 
napközben is nagy az itteni gyalogosforgalom, elengedhetetlen lenne a zöldfelületük 
rendszeres gondozása. 
 
3. Nagy helyigényő intézmények 
A pollenszórást tekintve e beépítési típus minimális kockázatot jelent. Általánosan jellemzı a 
rendszeresen gondozott, sőrő gyep, cserje- és fasorok. Minimális a gyomosodás, az allergén 
növények a virágzásig nem jutnak el. 
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4. Családi házas beépítés néhol falusias utcaképpel 
Többnyire a kertségek területe (pl. Csapókert, Homokkert, Epreskert, Tégláskert, Postakert) 
tartozik ide. A városközponthoz közelebb esı, „jobb fekvéső” területek általában 
gondozottak, alig van virágzó gyom. Ápolt gyepek, sövények, kiskertek jellemzik. A 
városperemi részeken figyelhetı meg igazán a város „elfalusiasodása”: szélesebb utcák, 
konyhakertnek használt, gyümölcsfával, szılıvel beültetett nagymérető telkek jellemzıek. A 
hosszú utcákat gyakran széles gyomos sáv kíséri, a felhagyott, eladó telkeken pedig 
gyakorlatilag az összes fent említett gyomnövény tömegesen megtalálható. A város keleti 
része a homoktalaj miatt különösen kedvez a gyomok felszaporodásának.  
 
5. Iparterületek, ipari parkok 
Folyamatos bolygatás (pl. építkezések, különféle földmunkák, áruforgalom) és ennek 
következtében fellépı intenzív gyomosodás jellemzı e beépítési típusban. Ahol járnak a 
gyalogosok, autósok gondozott a gyep, viszont a kiesı területeken (kerítések, raktárépületek, 
lerakótelepek mellett/mögött) és a kisebb bekötıutaknál olykor több száz m2-es, 
egybefüggıen gyomos részekre lelhetünk. E típusnál találhatóak a legnagyobb, összefüggı 
gyomos foltok. 
 
6. Parkok, erdı- és mezıgazdasági területek 
A erdık és a mezıgazdasági területek szegélyzónájában, a bekötıutak, a földutak mentén, ill. 
a kialakított pihenıhelyek körül (bolygatás) intenzív a gyomosodás. Tömeges a csalán, 
valamint a pázsitfüvek, a fekete üröm és a parlagfő. A zártabb állományokból a 
gyomnövények folyamatosan kiszorulnak. 
 
Beépítési típustól függetlenül elmondható, hogy a gyomosodás megelızésében, 
visszaszorításában igen sok múlik a lakosság tájékoztatásán, aktivizálásán, hozzáállásán. 
Mivel belterületen inkább a sok, kicsi gyomos terület jellemzı, odafigyeléssel, a saját terület 
rendszeres kezelésével jelentısen csökkenthetı lenne a gyomosodás.  
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Dr. Lóczy Dénes1 – Dr. Gyenizse Péter2 – Dr. Pirkhoffer Ervin3 
 

Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett 
 
 

Absztrakt 
 
 Pécs városközpontjának közvetlen közelében, a Mecsek déli lejtıjén, ill. a Pécsi-
medencében jelenleg folyik a nemrég megszőnt uránérc- és feketekıszén-bányászat által 
megbolygatott, valamint erımővi, ill. ércdúsítási zagy elhelyezésére használt felszínek 
helyreállítása (1. ábra). Feladatukat betöltve a mély- vagy külfejtéső bányák, meddıhányóik, 
valamint a zagytározók is degradált felszíneknek minısülnek, környezeti károk tényleges 
vagy lehetséges forrásai. A tájrehabilitáció közvetlen célja a veszélyforrások megszüntetése 
kell legyen, a késıbbiekben pedig a városi környezetre gyakorolt pozitív hatások, szociális 
tájfunkciók, tehát rekreációs, természetvédelmi, oktatási, közmővelıdési „szolgáltatások” 
nyújtása is szóba kerülhet (ha kiépítésüket az anyagi források megengedik). Mivel a lefolyási 
irányok optimális kialakításának döntı jelentısége van, a domborzati és a vízrajzi viszonyok 
helyreállítása együtt végrehajtandó feladatok. Digitális terepmodell segítségével ezt a két 
tájtényezıt együtt lehet vizsgálni, a kialakítandó vízhálózatot integrálni lehet a környék 
természetes vízhálózatába, tájértékelési módszerekkel, alkalmassági vizsgálatokkal 
hatékonyan ki lehet küszöbölni a veszélyforrásokat.  
 

 
 

1. ábra. Helyreállításra szoruló degradált felszínek Pécs közvetlen környékén, digitális terepmodellen 
(szerk.. Pirkhoffer E.). 1 = uránbányászati meddıhányók; 2 = az uránbánya zagyterei; 3 = Karolina-

külfejtés; 4 = erımővi zagytározók 

                                                 
1 Dr. Lóczy Dénes Pécsi Tudományegyetem,  TTK Földrajzi Intézet Természetföldrajzi Tanszék, Pécs E-mail: 
loczyd@gamma.ttk.pte.hu 
2 Dr. Gyenizse Péter Pécsi Tudományegyetem, TTK Földrajzi Intézet Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék, Pécs E-mail: 
gyenizse@gamma.ttk.pte.hu 
3 Dr. Pirkhoffer Ervin Pécsi Tudományegyetem, TTK Földrajzi Intézet Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék, Pécs E-mail: 
foldrajz@freemail.hu 
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1. Bevezetés 
 

 A bányászatnak nagy hagyományai vannak Pécs környékén. Az 1790-es évektıl, 
kezdetleges eszközökkel a felszínen kezdıdött feketekıszén-kitermelés a dunai gızhajózás 
igényeinek kielégítése céljából jelentıs mélybányászattá fejlıdött. Majd a vasutak és a 
gyorsan fejlıdı város energiaellátására külszíni fejtések létesültek, közvetlenül a terjeszkedı 
város határán (SZIRTES B. 1994; LÓCZY, D. et al. 2006). Mőködésük 2004-ig tartott, amikor – 
környezetvédelmi meggondolásokból – a hıerımő szénbázisról biomassza hasznosítására, ill. 
földgáztüzelésre tért át. Ezzel az erımővi zagyterek hamuval, salakkal történı feltöltése is 
befejezıdött, megkezdıdhetett rehabilitációjuk [1]. Ekkorra azonban már legalább 150 millió 
m3 szenet és meddıanyagot megmozgatott a bányászkodás, melynek a felszínre gyakorolt 
hatását elıször ERDİSI F. (1970) vizsgálta. 
 A várostól nyugatra, Kıvágószılıs térségében 1955 és 1997 között uránércbányászat 
zajlott. Az 1967-ben kialakított hat bányatelek (az öt bányaüzem és az ércdúsító) összterülete 
65 km2 volt (LENDVAINÉ KOLESZÁR ZS. et al. 2003). Ezeken meddıhányók, a perkolációs 
prizmák (amelyek segítségével a szivárgó vizekbıl nyerik ki az uránércet), zagytározók, 
légaknák, tárók, léggurítók létesültek – összesen nem kevesebb, mint 362 épülettel (pl. 
robbanóanyag-raktárak, szociális létesítmények). Az uránbányászat jelentıs domborzati 
hatása abból fakad, hogy az érc kis fémtartalma miatt nagy kızettömeget (négy évtized alatt 
18 millió m3-t, elsısorban felsıperm szürke homokkövet) kellett megmozgatni, ennyi a föld 
alatti üregrendszer térfogata. 
 Természetesen Pécs tágabb környékén, a Mecsekben és a Villányi-hegységben még 
számos mészkı- és homokkıfejtı, homokbánya is vár arra, hogy rendbehozzák és valamilyen 
célra hasznosítsák. A hasznosítás legszebb példája a Szársomlyó keleti  tövében 1968-ban 
létrehozott szabadtéri szoborkiállítás, a villányi Szoborpark (LÓCZY D. et al. 2007). Jelen 
tanulmány elsısorban a szénbányászat környezeti gondjait tárgyalja.  
 
 

2. A kıszénbányászat környezeti hatásai 
 
 A kıszénbányászatnak a környezetre gyakorolt hatásaival a legszélesebb körben – érthetı 
okokból – Ausztráliában és az Amerikai Egyesült Államokban foglalkoztak 
(pl. HANNAN, J. C. 1995). A következı környezeti veszélyforrásokat határozták meg [2]: 
savas bányavíz kibocsátása, felgyülemlése, folyómeder eltömıdése, árvízveszély 
feliszapolódás miatt, meredek falak visszahagyása, veszélyes rézsőjő meddıhányók, 
veszélyes berendezések visszahagyása, veszélyes (robbanékony) gázok kibocsátása, illegális 
hulladéklerakás bányaterületen, lezáratlan akna-, tárna vagy üregbejárat, felszíni vagy felszín 
alatti öngyulladás, roskadásveszély. Néhány kivétellel ezek a Pécs környéki mélymőveléső 
(2. ábra) és külszíni bányákban is gondot jelentenek.  
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2. ábra. A ferde településő szénrétegek mélyfejtéső kitermelése felszínsüllyedéseket okoz a tárnák fölött 
(BALÁZS F. – KRAFT J. 1998 nyomán) 

 
 A „történelmi” környezeti károk legsúlyosabbika a Széchenyi-, György-, András- és 
Kossuth-akna palahányóinak rendszeres öngyulladásából származott: az 1950-es évek 
második, 1960-as évek elsı felében több km hosszúságú szennyezett sáv alakult ki, 
elsısorban éppen a bányászkolóniák felett. Miután a mélymőveléső bányákat egymás után 
bezárták, a meddıhányók már nem épültek tovább, a régebbi meddık felszíne természetes 
úton stabilizálódott, azaz benıtte a növényzet, megindult rajta a talajképzıdés. A 
mélybányászat azonban továbbra is okozott károkat: az alábányászott lakóterületek 
megsüllyedése miatt jelentıs összegeket kellett kifizetni kártérítésként. A felszínsüllyedés 
hosszan elnyúló sávban feltőnı horpadást hozott létre a város északi határában (3. ábra). 
 

 
 

3. ábra. A felszín alábányászása miatt roskadásával keletkezett horpa Pécs északi határában (a 
Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. adataiból SURFER 7.0 programmal szerk. Gyenizse P.) 
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 Az 1950-es évektıl a külszíni fejtések váltak uralkodóvá. Ezek ugyan kisebb területre 
összpontosultak, de a korábbinál még jelentısebb mértékben alakították át a domborzatot. 
Esetenként 100−150 m-es mesterséges szintkülönbségek, a természetesnél jóval meredekebb 
és természetellenesen szabályos geometriájú (gyakran egyenes) lejtık jöttek létre.  
 A táji sebek (bányagödrök, meddıhányók, zagykazetták) a bányászkodás beszüntetése után 
is fennmaradtak, a zaj ugyan megszőnt, de porszennyezés továbbra is észlelhetı és az 
ivóvízbázisokat továbbra is veszélyeztetik a kifolyó bányavizek. Amikor 1990-tıl a politikai 
átalakulás nyomán megváltozó közgazdasági feltételek miatt felgyorsultak a bányabezárások, 
ezzel egyidıben az is tudatosult, hogy a degradált területek átfogó rehabilitációjára, 
helyreállítására van szükség. (Ezen mit sem változtat a 2007 folyamán, a kıolaj világpiaci 
árának ugrásszerő emelkedése miatt fellépett új helyzet, ami – legalább is elméletben – 
kedvez a feketekıszén-bányászat újjáéledésének.) 
 
 

3. A bányarehabilitáció minimális céljai 
 
 A környezeti károk enyhítésére a bolygatott felszínek helyreállítását a bányászkodással 
párhuzamosan kell végezni. Akkor is el kell végezni a rehabilitáció alapfeladatait, ha még 
nem ismeretes a tájrészlet távlati hasznosítása. Olyan felszíneket kell kialakítani, amelyek 

• nem számítanak környezeti veszélyforrásnak (stabilak, ellenállnak az eróziónak, nincs 
levegı-, zaj-, víz- és esztétikai [vizuális] szennyezés); 

• nem veszélyeztetik a városlakók egészségét, biztonságát; 
• természetközeli állapotú, önfenntartó zöldterületek, jótékony hatással vannak a városi 

környezetre (oxigént termelnek, kiegyenlített mikroklímát alakítanak ki stb.); 
• kielégítik a városlakók igényeit, társadalmi, jóléti "szolgáltatásokat" (rekreáció, 

természetvédelem, oktatás, mővelıdés) nyújtanak. 
Az utolsóként említett szempontnak különös hangsúlyt ad, hogy 2010-ben Pécs lesz Európa 
Kulturális Fıvárosa, a tájrehabilitáció pedig fontos eleme az EKF terveknek. Ebben a címben 
osztozik vele a Ruhr-vidéki Essen városa is, amely irigylendı és követendı eredményeket ért 
el a bányászati és ipari területek helyreállítása terén (BROLL, G. – KEPLIN, B. 1999).   
 
 

4. Távlati hasznosítási lehetıségek 
 
 A rehabilitált területek sávja Pécsett is a káros hatásokat tompító pufferöv lehet, esetleg a 
várost elkerülı útvonalak alternatív pályája. A mesterségesen létrehozott ültetvények, erdık 
vagy vizes élıhelyek nem csupán kedvelt kirándulóhelyekké, hanem idıvel értékes növény- 
és állatvilág otthonává válhatnak, amint az pl. a Tüskésréten már tapasztalható. A 
tájrehabilitáció további lépéseinek pontos megtervezéséhez szükség lenne annak eldöntésére 
is, hogy milyen legyen a jövıbeli földhasználat, de sajnos erre még nem került sor.  
 Pécs városa legnagyratörıbb terveiben a Karolina-külfejtést Ökoparkká kívánja alakítani. 
A bányaterületet erre fekvése is különösen alkalmassá teszi – nem is beszélve a beruházás 
kedvezı városfejlesztési hatásáról. A még kidolgozatlan elképzelések szerint helyet kaphatna 
itt szórakoztató és tájvédelmi oktatóközpont, berendeznének szabadtéri kiállításokat, különös 
tekintettel a kulturtáj esztétikáját hangsúlyozó „tájmővészeti” (land art) alkotásokra. Üvegház, 
terrárium épülne, arborétum létesülne a természeti környezet értékeinek bemutatására. A 
sportkedvelıket bobpálya várná, sıt a bányagödör különféle extrém sportok színhelye 
lehetne. Annak egyre kisebb az esélye, hogy ezek a nagyszabású fejlesztések 2010-re 
megvalósulnának.  
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 Jóval reálisabbnak tőnnek azok a tervek, amelyek jobban megfelelnek a bányászkodással 
létrehozott táj adottságainak. Tereprendezés (enyhe lejtık vagy lépcsıs felszín kialakítása) 
után ki lehetne használni azt az elınyt, hogy a meddınek nagy a szervesanyag-tartalma, rajta 
hulladék (pl. szennyvíz-iszap) helyezhetı el [3], és zöldtrágyázással gyors talajképzıdés 
érhetı el. Az Egyesült Államok egyik hagyományos bányavidékén (Nyugat-Virginiában – 
BALLARD, D. et al. 1995) pl. dísznövénykertészetet létesítettek ilyen környezetben. 
Természetesen ebben az esetben is felmerülnek problémák (pl. a bányavíz túl sós, öntözésre 
nem alkalmas), viszont vonzó zöld sáv övezné a város beépített területét. A hıerımő számára 
rendkívül kedvezı lenne energianövények termesztése a rekultivált területeken. 
Mindenképpen meg kell azonban akadályozni, hogy a rehabilitációs területrıl kiindulva 
allergén özönnövények pollenje árassza el a várost. 
 A környezettudományok számára a tájrehabilitáció nagy kihívást jelent. A földrajzi 
információs rendszer segítségével végzett modellezés (LÓCZY D. et al. 2005 – 4. ábra) fı 
feladatai: 

• a domborzat helyreállítása, a tájba illı formák felépítése; 
• a vízhálózat, a lefolyásviszonyok helyreállítása/kialakítása; 
• a talajfejlıdés feltételeinek (kedvezı szerkezető, vízháztartású, megfelelı szervesanyag-

tartalmú felszíni kızet) biztosítása; 
• minél nagyobb mértékő növényzetborítás kialakítása; 
• optimális tájképi megjelenés megvalósítása.  

 

 
 

4. ábra. A Karolina-külfejtés domborzata a tereprendezés utáni állapotban digitális terepmodellen 
ábrázolva (szerk. Pirkhoffer E.) 

 
 Mindezek olyan feladatok, amelyeket mindenképpen összehangoltan kell elvégezni, ha a 
tájnak a természeteshez közeli állapotát, zavartalan mőködését akarjuk minél hamarabb elérni. 
Elınyt élvez a domborzat kialakítása és vele párhuzamosan a lefolyásviszonyok rendezése, 
mert ezzel az egyéb tényezık számára is kedvezı viszonyokat teremtünk.  
 
 

5. A tájrehabilitáció idıtávlata 
 
 Az uránérc és a feketekıszén bányászata két annyira különbözı tevékenység, hogy az 
eltérések a bányaterületek jövendı hasznosítását is igen hosszú idıre meghatározzák. A rövid 
idı alatt helyreállítható kıbányákhoz hasonlóan a szénbányászati területek ugyancsak 
kedvezı „alanyai” a tájrehabilitációnak. Továbbá, még a meddı is kellı mennyiségben 
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tartalmaz szerves anyagot ahhoz, hogy rajta viszonylag gyorsan talaj képzıdjön, 
megtelepedjen (spontán vagy beültetés után) a növényzet. A nemzetközi és hazai 
tapasztalatok szerint öt évvel a tereprendezés után már „megállapodott” felszín hozható létre, 
amely beépíthetı. Az uránércbányászati területeken ezzel szemben 30 évig kötelezı a szigorú 
és folyamatos környezetmonitoring, és ennek letelte után is csupán korlátozott mértékő 
használat, beépíthetıség képzelhetı el.   
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Dr. Szabó Mária1 
 

A Duna szerepe a Szigetköz településeinek életében 
 
 

1. Bevezetés 
 

 A folyók, a hozzájuk kapcsolódó vizes élıhelyek és a társadalom kapcsolata szinte az 
emberiséggel egyidıs, így példájukon jól tanulmányozhatók a természeti és a társadalmi 
környezet kölcsönhatásai (KERÉNYI A. 2003). A vízrendezési és folyószabályozási 
munkálatok következtében jelentıs mértékben átrajzolódtak a Kárpát-medencében az egykori 
vízjárta területek, így a Szigetköz is (SOMOGYI S. 2000; SZABÓ M. 2002, 2003). Az ısi 
ártéren évszázadok alatt kialakult vizes élıhely-együttes ezt követıen hullámtérre és mentett 
oldalra különült el. Az alacsonyártéri élıhelyek hajdani nagy területe a keskeny hullámtérre 
korlátozódott. Emellett a gazdasági tevékenység kiterjesztése is tovább zsugorította az ártéri 
élıhelyeket. A magasártér kiemelkedı, viszonylag védett részeire települt a népesség. A 
települések területi terjeszkedése, a mezıgazdasági területek magas részaránya és a 
kavicsbányászat mára alig hagyott a Szigetközben természetes élıhelyeket a mentett oldalon. 
A Duna szabályozásával, ezzel a természetes állapotot megváltoztató emberi beavatkozással 
az elınyök mellett számos, tájökológiai szempontból kedvezıtlen változás is történt. Ilyen 
többek között a táj homogenizálódása akár tájképi, geomorfológiai, biogeográfiai, akár a táji 
diverzitás értelmében. 
 A folyómenti területek felszínének, formakincsének és a tájszerkezet változásaiban mindig 
a víz és az ember volt a két lényeges tájformáló tényezı. Közülük évszázadokon keresztül a 
víz volt a meghatározó a Szigetközben is. Az ember igyekezett együtt élni a vízzel, hiszen 
élete ettıl függött. Gazdálkodására jellemzı volt a táj bölcs hasznosítása. A lakosság 
megtelepedése óta szakadatlanul küzdött az árvizekkel és a vándorló medrekkel. A 
folyószabályozással és a vízrendezésekkel megváltozott a víz és ember addigi kapcsolata. A 
Szigetköz helyenként szélesebb hullámterén, a nagyobb mellékágrendszerek és a mentett 
oldal egyes területei egészen a huszadik század végéig megırizték az ısi ártéri táj mozaikos 
szerkezetét, rendkívül változatos és fajgazdag élıvilágát.  
 
 

2. A Szigetköz népessége és települései 
 

 A Duna völgye a népvándorlások kiváló színhelye volt. Illír, kelta, római, hun, avar, 
germán és szláv népelemek jelentek meg és gyors uralmuk után ismét eltőntek. A korabeli 
topográfiai névanyagot vizsgálva arra a következtetésre lehet jutni, hogy a magyarok 
letelepedése elıtt szláv (pontosabban „dunai szlovén”) lakossága volt a területnek. Erre utal 
több szigetközi település neve is: Szavak, Novák, Zámoly, valamint néhány kisebb vízfolyás 
neve is: Eszterge, Csápolnak, Revence, Gerencse (GYİRFFY GY. 1987).  
 A honfoglaló magyar törzsek 900 körül szállták meg ezt a területet. A magyarság 
felismerte és zseniálisan kihasználta a természeti környezetet az ország védelme céljából. A 
Szigetközben a folyók, mocsarak és a szinte áthatolhatatlan erdık jelentették a határsávot, a 
gyepő-elvét. A gyepővárak a gyepőkapuknál (átjárók) és a határfolyók átkelıhelyeinél 
foglaltak helyet. A Szigetközben ilyen voltak: Mosonvár, Óvár, Oroszvár, Cikolla (vízföldvár), 
Hédervára, Pozsony és Gyır. 

                                                 
1 Dr. Szabó Mária Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, 
Budapest E-mail: szmarcsi@ludens.elte.hu 
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 A település a Duna bal partjáról történt, ahol akkor a Dunának csak mellékágai voltak, a 
fıág ugyanis máshol folyt. A Csallóközbıl áttelepültek alapították Zsélyi, Darnó, Lipót, 
Novák gyır megyei szigetközi községeket, majd késıbb Püski, Remete, Kiliti, Bodak 
községek létesültek (GYİRFFY Gy. 1987).  
 A vizek szinte elzárták a Szigetközt a környezı világtól. Ily módon a történelem viharai is 
megkímélték az itt élı lakosságot. A tatárjárás és a törökdúlás is csak a peremterületeket 
érintette. Az elıbbi súlyosabban érintette a térséget, noha a pusztítás nem volt olyan nagy, 
mint a Dunától keletre esı területeken. A történelmi események a késıbbiekben is hatással 
voltak az itt élık mindennapjaira, bár a sziget-jelleg sok mindentıl megóvta az itt élıket. 
Háborúk ugyan nem pusztítottak, de annál nagyobb rombolást végzett a Duna. Az árvizek 
nemcsak a településeket pusztították el, hanem a lakosságot is. Szinte nincs olyan községe a 
Szigetköznek, amelyet történelme során a Duna szeszélyes mederváltozásainak következtében 
néhányszor el ne pusztított volna az áradás vagy partszaggatás. A hordalékkúpon gyakran 
helyet változtató Duna ágak vándorlásával változott a települések helye is szigethátról 
szigethátra, a jobban feltöltött és a vizektıl elhagyott helyekre. A legtöbb települést ma már a 
második vagy harmadik helyén találjuk. Ennek ellenére a Duna nagy vonzereje lehetett a 
letelepedésnek, a Duna és mellékágai szinte kifogyhatatlannak tőnı halbıséggel rendelkeztek. 
A halászat igen jelentıs hasznot hozó foglalkozásnak számított, E tevékenységre utalnak a 
máig megmaradt települések közül Halászi, amelyet eredetileg királyi halászok laktak, illetve 
Vének, amelyet már egy 1005-bıl fennmaradt oklevél is említ (FEHÉR I. 1874), s amely a 
pannonhalmi apátság halászfaluja volt. Számos község azonban véglegesen elpusztult az 
áradások során, nem épült fel újra. Emléküket oklevelek, illetve dőlı- és szigetnevek ırzik, 
mint pl. Csölösztı, egykori település, ma egy sziget neve Dunakiliti közelében, Szava, 
Szentvéd, Oltován.  (FEHÉR I. 1874; ÉRSEK I. 1924; FEJÉR L. – BAROSS K. 1994).  
 A Szigetköz számos települése még napjainkban is a régi Duna-ág mentén fekszik, így 
valamennyiük sorsa erısen kapcsolódik a Duna jövıjéhez. A települések között elıfordulnak 
aprófalvak, kisfalvak, és közepes méretőek is. A települések közül többnek külterületét a 
Duna és mellékágainak futása mellett az államhatárok század eleji „rendezése” szabta meg, 
némelyikét meglehetısen (pl. Püski, Dunaremete) szőkre. 
 
 

3. A társadalmi környezet hatásai 
 
 A természeti környezet már az ókori városállamok kialakulásában is fontos szerepet 
játszott. Telepítı tényezıként jelen volt az újkori nagy népességkoncentrációk létrejöttekor, s 
alapvetıen meghatározta azok fejlıdését is. A vizek mindig vonzották a letelepedıket a jó 
haszonvétel reményében. Így volt ez a Kárpát-medencében is, s a folyók mentén letelepülı 
népesség azóta használja, alakítja az ártéri tájat. A természeti tényezı tehát fontos tényezı 
volt a letelepedésben, s késıbb is kulcsszerepet töltött be a társadalmi-gazdasági életben. A 
társadalom pedig – változó mértékben – a gazdasági tevékenysége révén visszahatott a 
természeti környezetre. A természeti és a társadalmi környezet kölcsönhatási és 
következményei legjobban a folyómenti területeken, az un. vizes élıhelyeken nyilvánulnak 
meg (MITSCH – GOSSELINK 1993; DÉVAI 2001; SZABÓ 2004). 
 Az ártéri gazdálkodást folytató szigetközi népességnek a mezıgazdaság korántsem nyújtott 
biztos megélhetést, hiszen a mővelt területek többsége korábban mind vizes élıhely volt. A 
mezıgazdasági mővelés elsısorban a magasabb szigethátakra korlátozódott, de az árvíz még 
így is sokszor tönkretette a termést. A gazdasági tevékenység mellett már nem volt elég csak a 
településhely kiválasztása: a települést védeni kellett az árvizektıl, ezért gyakori volt a 
települések gáttal való körültöltése. A Szigetközben a szabályozás elıtti természetes tájban a 
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mezıgazdaság legjövedelmezıbb ága az állattartás volt. A külterjes állattartás a 19. században 
élte virágkorát.  
 A folyószabályozások és vízrendezések után az állattenyésztés fenti módjai jelentıs 
mértékben háttérbe szorultak a szántóföldi mőveléssel és az erdıgazdálkodással szemben. A 
hullámtér nagyobb részét erdı, kisebb részét kaszálóként hasznosított gyep borítja. Az elmúlt 
másfél évtizedben az állatállományt a Duna elterelése okozta rét-legelı produkció csökkenés 
tizedelte meg. A 20. századra a Szigetköz hazánk egy, történelmileg kialakult kulcsfontosságú 
mezıgazdasági területe, uralkodó mővelési ág a szántó. A zöldségtermesztésnek ugyancsak 
régi hagyományai vannak itt. 
 
 

4. Tájváltozások a Lipót-Ásványi ágrendszerben 
 

 A hullámtéri terület kiterjedt mellékágrendszerei a Szigetközben természetvédelmi és 
tájképi szempontból is nagy jelentıségőek. Ezek egyike a Lipót-Ásványi mellékágrendszer, 
amely fokozott védelem alatt áll, mivel itt található Európa egyetlen ártéri tava, az Öntési-tó 
Ez a tó Európa máig fennmaradt egyetlen hullámtéri tava. Nevét onnan kapta, hogy az 
árhullám elvonulása után az „Öntéssziget” középsı, mélyebben fekvı részében sokáig 
megmarad a víz és egy hatalmas mérető tavat képez.  
 A táj változásainak nyomon követésére a katonai, illetve az 1970-es években készült 
Gauss-Krüger térképeket és légifelvételeket használtuk. Az egyes élıhelytípusok, mint 
tájelemek lehatárolására egyszerősített kategóriákba történt, hogy mind a 4 térképen 
megtalálhatóak legyenek. A katonai térképeken még így is sokszor nehézségbe ütközött egyes 
területek pontos meghatározása. Összesen 9 különbözı élıhelytípust sikerült elkülöníteni:  

• vízfolyás és tó, beleértve a Duna-ágakat is; 
• egykori medrek, amelyek idıszakosan vízzel borítottak, hínarassal, nádas vegetációval, 

helyenként erdıvel kísérve; 
• nádas, mocsár, amelyek egyes helyeken sással, égerrel tarkított élıhelyek; 
•  erdı, ide az ártéri erdık (bokorfüzesek, főz-nyár ligetek) tartoznak; 
•  nedves rét (nedves rétek, legelık, nedves kaszálók); 
•  szántó, parlag (száraz rétek);  
• homok-, kavicszátony;  
• település;  
• kiskert (szılıs, gyümölcsös is beleértve). 

A térképeket az ArcView 3.3 szoftverrel vektorizáltuk és értékeltük ki. A négy térkép alapján 
elkészített élıhelytípusok területi arányainak változását az 1. ábra foglalja össze. Mindenek 
elıtt a szántóföldek térhódítása a szembeszökı. A két elsı felmérés idején még változatlan 
(25 – 24%), de a III. felmérés idején a vizsgált területnek már 37,9%-a mezıgazdasági 
mővelés alatt állt.  
 Az I. felmérés idején a vizsgált terület 31,7%-t erdı borította, de területük a II. felmérés 
idejére jelentısen 17,6%-ra csökkent. A III. felmérés térképlapja szerint ismét megnıtt a 
területük, ekkor 27,2%. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt, hogy az erdıterület 
növekedése a 20. század huszas-harmincas éveinek nagyarányú, elsısorban hullámtéri 
nemesnyaras erdıtelepítéseinek köszönhetı, az ısi erdık állományai – amelyek az I. felmérés 
idején jelentıs kiterjedésben uralták a tájat – nagymértékben visszaszorultak. 
 Érdekes a nedves rétek területi alakulása: amilyen mértékben csökkent az erdıterület a II. 
felmérés idejére, szinte olyan mértékben nıtt a nedves rétek (legelık, kaszálók, mocsárrétek, 
láprétek) területe. Ez minden bizonnyal az állattenyésztés fellendülésével kapcsolatos, minél 
több legelıt és kaszálók kellett fenntartani, s ez elsısorban az erdık termıhelyén valósult  
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meg. A III. felmérés idejére rendkívüli mértékben lecsökkent a nedves rétek területe, amivel 
párhuzamosan nıttek a szántó- és erdıterületek.  
 

  

  
 

1. ábra. Az élıhelytípusok területi megoszlása 
 
 Az egykori kiskertek (szılı- és gyümölcskertek) szinte eltőntek a települések körül, mára 
folyamatosan beépültek, illetve szántókká alakították ıket. Az I. felmérés idején még 4% 
fölött voltak szılık és gyümölcsösök, de területeik a továbbiakban tizedére csökkentek. A 
Szigetközben napjainkban is elhanyagolható a kert és szılı mővelési ág. 
 A nádas-mocsár kategória (állandóan vizenyıs területek) megduplázódott a II. felmérés 
idejére, majd ismét lecsökkent. A beépítettség folyamatosan növekszik, ez elsısorban Lipót 
esetén figyelhetı meg. A III. felmérés „többi” kategóriája: zátony, gát és kiskert együttesen 
0,7%-t tesz ki. 
 A térképek alapján jól nyomon követhetık a Duna-medrek vándorlásai is (2. ábra). A 
mederváltozások megfigyelésekor az elsı szembetőnı változás az I. és II. katonai térképen 
még szerteágazóan folyó, szigeteket, zátonyokat építı Duna a III. katonai térképen már a 
szabályozás utáni fıág és az ekkor kialakult mellékágrendszer különbsége. Jellemzı a 
homokpadok, zátonyok eltőnése is a szabályozás után.  
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I. felmérés                     II. felmérés 
  

III. felmérés              topográfiai térkép 
 

2. ábra. A folyóhálózat változásai 
 
 

Összefoglalás 
 

 A Duna a Szigetközben mindig is meghatározó jelentıséggel bírt. Megszabta, és máig 
megszabja a partján élı közösségek életviszonyait, a települések helyét és formáját, a 
mővelési ágak megoszlását, a gazdálkodás helyét és módját, a közlekedési viszonyokat. 
Története hően tükrözi a partjain megtelepedı társadalom gazdasági, politikai fejlettségét, 
szervezettségét, kultúráját, szokásait és hagyományait.  
 A Szigetköz életét számtalan vonatkozásban meghatározza a Duna és a vízfolyás jövıje. A 
Duna jelenleg nagyfokú bizonytalanság forrása. Az önkormányzatok elképzeléseire, a hosszú 
távú tervekre egyaránt rányomja a bélyegét a jelenlegi bizonytalanság. Megoldatlan kérdés, 
hogy mi lesz a Duna és a mellékág-rendszerek sorsa, hiszen az határozza meg a külterületek 
beépíthetıségét, a földterületek hasznosításának irányát, az idegenforgalom fejlesztési 
lehetıségeit, költségeit, stb. Sajátos arculatot ad a Szigetköznek, hogy Magyarország 
legdinamikusabb és legfejlettebb régiójának közvetlen közelében húzódik, de az említett 
„innovációs zónának”, nem alkotja részét. További sorsának alakulásából Gyır és 
Mosonmagyaróvár, mint területileg érintett városok nem hagyhatók ki  
 A társadalom tájátalakító tevékenysége a középkorban még kisebb jelentıségő a természeti 
folyamatoknál. Az elsı lakott helyek a Mosoni-Duna mentén alakultak ki. Ezekrıl a 
magasabban fekvı területekrıl indult ki a Szigetköz benépesítése. A tájban késıbb jelentıs 
változások történtek, aminek következménye a vízjárta területek csökkenése, a természetes 
erdık visszaszorulása volt. E változások elıidézıi az emberi beavatkozások, a 
folyószabályozások, a mezı- és erdıgazdálkodás voltak. 
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Varga Ádám1 
 

A Halas-tó szerepe Kiskunhalas fejlıdésében 
 
 

1. Bevezetés 
 
 A Kiskunság tájképéhez elsısorban a homokot szokták hozzákapcsolni, azonban a víz 
egykoron fontos tájalkotó tényezı volt. A homokbuckák közötti mélyedések jelentıs teret 
biztosítottak a vizenyıs területek kialakulásának. Ezek a vizes élıhelyek hajdan igen nagy 
szerepet játszottak a lakosság mindennapi életében. A tanulmány második részében ezt 
kívánom bemutatni Kiskunhalas példáján. 
 Mára ezek a tavak, mocsarak, lápok nagyrészt eltőntek, ennek okaként a lecsapolásokat és 
az utóbbi évtizedek száraz idıjárását szokták említeni. A Kiskunhalas melletti Halas-tó az 
1940-50-es évek lecsapolásai nyomán szinte nyom nélkül eltőnt, csak északi nyúlványa, a 
Fejetéki-mocsár ırzi az egykori vízivilág emlékét. A tanulmány 3. része kitér arra, hogyan 
változott meg a táj képe a lecsapolások következtében, illetve milyen mértékő kiszáradást 
okozott az utóbbi évtizedek száraz idıjárása.  
A Fejeték 1992 óta Természetvédelmi Terület, a Kiskunsági Nemzeti Park része. Az ÉNy-DK-
i irányban mintegy 2 km hosszan elnyúló, azonban helyenként 100 m-nél is keskenyebb 
területet mára minden oldalról antropogén térszínek (szántók, tanyák) veszik körül, amelyek 
veszélyeztethetik fennmaradását, az emberi tevékenység tehát nagymértékben befolyásolja a 
terület jövıjét. A tanulmány negyedik részében a vizsgált terület jelenlegi állapotát, jövıbeni 
fennmaradási és hasznosítási lehetıségeit ismertetem. 
 
 

2. A Halas-tó szerepe a múltban 
 
 A fejezetben leírtak alapját várostörténeti források, illetve a korabeli térképek (elsı és 
második katonai felmérés) elemzése jelentette.  
 Duna-Tisza közi homokhátság a magyar honfoglalás idején és az Árpád-korban sokkal 
nedvesebb, kedvezıbb vízellátottságú volt, mint napjainkban. A mély fekvéső, vízjárta 
laposokból kiemelkedı hátak között egykor a mainál lényegesen több kisebb-nagyobb tó, 
vízfolyás, ér volt. A mai város helyén és közvetlen környékén több kiemelkedés, halom, ún. 
„hegy” volt, melyek a várostól nyugatra  fekvı, ÉNy-DK irányban húzódó tavat (azaz a 
Halas-tavat) vették körbe. 
 A helyenként nyílt víztükrő tavakkal váltakozó, mocsaras, nádas területekkel övezett 
szárazulaton alakult ki a középkori Halas. A tó nyugati partján egy keskeny, kötöttebb talajú 
földsáv (Feketeföldek) után magas dombokkal tagolt homokos terület helyezkedett el, a dombok 
között mélyebb völgyekkel. Ezekre a dombokra telepítették a város szıleit, a völgyeket pedig 
szántóként, veteményesként használták. A Halast három oldalról övezı mocsárvidék egykor 
jelentıs védelmi funkciót tölthetett be, a városmag (Tabán) tulajdonképpen egy félszigeten 
feküdt. A tóban több sziget volt, pl. Alsó-sziget (késıbb Natkai-sziget), Felsı-sziget, Körtefás-
sziget. Történeti leírások szerint gyakran a mocsárvilágban, az azokban megbúvó szigeteken 
„ırizte meg életét és jószágát Halas város népe”. A tó csapadékos-nedves idıszakokban „halban 
bıvelkedett”, a nádasokat pedig a házak tetejének fedésére használták (SZAKÁLY F. 2002). 

                                                 
1 Varga Ádám Eötvös Lóránd Tudományegyetem,  Földrajz- és Földtudományi Intézet, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, 
Budapest E-mail: advarg@gmail.com 
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 Ebbıl az idıszakból származnak az elsı feljegyzések Halas növekvı jelentıségő szılı- és 
bortermelésérıl. A szılıskertek már ekkor is a mocsártól nyugatra helyezkedtek el, nagyobb, 
összefüggı területet alkotva. A Halas-tótól keletre fekvı településbıl két híd (Felsı-híd és 
Alsó-híd) vezetett át a mocsáron a szılıkhöz. „A tó legkeskenyebb részén, a mai Szász Károly 
utca végén volt az Alsó híd, ezen keresztül lehetett a szılıket megközelíteni. A szılık mind a 
tanácsnak, mind a lakosságnak fontos bevételi forrást jelentettek, ezért a tanács szigorúan ügyelt 
annak biztonságára. A hidat éjszakára zárták. Arról pedig szó sem lehetett, hogy oda lakóházakat 
építsenek. Így a város nyugat felé évszázadokon át nem terjeszkedett.” (SZALAI S. 2005). 
 Az 1780-as években, II. József uralkodása alatt került sor a Birodalom feltérképezésére, 
amelyet ezért jozefiánus katonai felmérésnek is neveznek. Kiskunhalas környékén a 
térképezési munkálatok 1783-ban zajlottak. A területet két térképszelvény fedi le, az ezek 
összeillesztésével készült térkép, valamint az ez alapján készített felszínborítási térkép az 1. 
ábrán látható. A bemutatott térképeken pirossal jelöltem a mai Természetvédelmi Terület 
határát. A térképen jól látható az elızıekben leírt kép. A Halas-tó mintegy 6,5 km hosszan 
húzódik észak-déli irányban. Ettıl keletre található Halas, nyugatra pedig az említett 
„szılıhegy”. 
 
 
 

 
 

1. ábra. Kiskunhalas környéke az 1. katonai felmérés idején (1783-84.) 
 
 Az 1800-as évek második felében került sor a terület újabb feltérképezésére, az ún. 
franciskánus katonai felmérés részeként. Kiskunhalas környékén a térképezési munkálatok 
1861-1866 között zajlottak. A területet egyetlen térképszelvény lefedi; ez a térkép, valamint 
az ez alapján készített felszínborítási térkép a 2. ábrán látható. Az 1. katonai felméréshez 
viszonyítva a legfıbb változás a szılıterületek kiterjedésének nagyarányú növekedése volt. 
1852-ben parcellázta fel a város a Fejetéktıl nyugatra fekvı homok- és legelıterületet 
szılıtelepítés céljából, az osztást követı 5-6 esztendıben fokozatosan megindult a szılı 
telepítése (SIMON A. 2005). A vizes területek kiterjedése is nagyobb, mint a jozefiánus 
felméréskor; a térkép a Halas-tó déli részén is több foltban vizet jelöl. Ezek a foltok 
valószínőleg idıszakosan vízzel telt buckaközi mélyedések, amelyek a felmérés idején épp 
víz alatt álltak. A vizenyıs terület (víz, nádas, mocsár) összességében nagyobb területet foglal 
el, fıképp a rét-legelı terület „rovására”. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a terület 
felmérése egy nedvesebb idıszakban zajlott (pl. tavasszal), amikor a belvizek is hozzájárultak 
a vizes területek növekedéséhez.  
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 A város fejlıdését nagyban segítette a Halast érintı Budapest-Zimony vasútvonal 
megnyitása 1881-ben, így a település néhány évtized alatt vasúti csomóponttá vált. A közúti 
infrastruktúra is fejlıdésnek indult, a XIX. század végére az elsı burkolt utak is megjelentek. 
A fejlıdés a lakosságszám növekedésével járt együtt, ami a beépített terület növekedését 
eredményezte. A XX. század elején elıször a város határában lévı szántok beépítésével nıtt 
tovább Halas területe. 1906-ban felosztották a Natkai-szigetet, elızıleg megépült a nádason 
keresztül az idevezetı út. Az I. világháború után Halas a trianoni határ közelébe került, ezáltal 
a Délvidékrıl beáramló magyarok egyik célpontjává vált. Ennek köszönhetıen nıtt a 
lakosságszám, azaz újabb területeket kellett beépíteni, megjelentek az elsı épületek a Halas-tó 
nyugati partján is. 
 
 
 

 
 

2. ábra. Kiskunhalas környéke a 2. katonai felmérés idején (1861-66.) 
 
 

3. Az utóbbi évtizedek: lecsapolás, szárazodás 
 
A) Lecsapolás 
 Az 1950-es évek jelentıs változást hoztak a vizsgált terület tájképében: a Dongéri-
fıcsatorna megépülésével néhány év alatt szinte nyom nélkül eltőnt a Halas-tó területének 
nagy része.  
 A lecsapolás okaként fıként az 1940-es években a vadvizek által okozott jelentıs károkat 
hozták fel. Ezekben a csapadékosabb években a Halas-tóval szomszédos utcák lakóinak nagy 
részét jelentıs károk érték a telkeiket elöntı víz miatt. Ez azonban nem volt egyedi jelenség, 
korábban is gyakran elıfordult hasonló eset. Valószínőbb, hogy a tó lecsapolása inkább az 
ekkor országos szintet öltı mocsár- és láplecsapolásokhoz köthetı, és csak kevéssé 
magyarázható helyi okokkal. A mezıgazdasági területek növelése, valamint a közlekedés- és 
településfejlesztés érdekében váltak szükségessé ezek a lecsapolások, amelyek késıbb 
országszerte számos negatív következménnyel jártak. A negatív következmények között az 
így nyert talajok mezıgazdasági szempontból gyenge minısége, valamint a talajvízszint 
túlzott csökkenése következtében fellépı aszály emelhetık ki. 
 A lecsapolás kezdetének jellemzı tájképérıl HORVÁTH A. 1953-as cikke ad információt. A 
cikk alapjául szolgáló vizsgálatokat 1949 tavaszától ıszéig végezte a Halas-tó területén. A 
talaj „sok helyen észlelt erıs ingásából és süppedékenységébıl, lefelé való rohamos 
nedvesedésébıl” arra következtet, hogy a Halas-tó területe sok helyen még ingóláp. A leírás 
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alapján azonban a terület már ekkor is erısen kiszáradóban volt, a Dongéri-csatorna építése 
mellett ennek idıjárási okai is lehettek. A lecsapolást szükségessé tevı 1940-es évek eleji 
csapadékos periódus hatása a leírás alapján 1949-ben már nem érzékelhetı. 
 A Halas-tó lecsapolása hosszabb idı alatt ment végbe, a Dongéri-fıcsatorna és a hozzá 
kapcsolódó csatornák rendszerének kialakítása éveket vett igénybe. A lecsapolás során 
elıször a nyílt vízfelületek tőntek el, helyüket a nádasok vették át. Késıbb ezek helyén 
legelıket, majd a további kiszáradásnak köszönhetıen szántókat alakítottak ki. Végül a 
városközeli területeit feltöltve fokozatosan beépítették 
 
B) Szárazodás 
 A Halas-tó eltőnése, valamint a Fejeték kiszáradásának nyilvánvaló oka a lecsapolás. 
Azonban a Fejeték esetében az 1980-as-1990-es években nagymértékő szárazodás zajlott, 
amelyet már nem lehet az ekkorra eliszapolódott vízelvezetı csatornának tulajdonítani. Ez az 
idıszak az egész Duna-Tisza-közén jelentıs szárazodást és talajvízszint-csökkenést hozott, 
ezeket a jelenségeket sokoldalú és részletes vizsgálatok próbálták magyarázni. 
 A Duna-Tisza-köze talajvízszintjének süllyedését több okra lehet visszavezetni. Fıként a 
belvízrendezést, a csatornák talajvíz-elszívó hatását, az 1971-tıl fokozatosan kialakuló 
csapadékhiányt, valamint a helyenként igen nagy méreteket öltı rétegvíz-kiemeléseket 
tartották a csökkenés fı okainak. Egyes vélemények szerint a szénhidrogén-kitermelés is az 
okok között szerepelhet, ez az elmélet azonban nem vált elfogadottá (PÁLFAI I. 1995). MAJOR 

P. – NEPPEL F. (1988) az erdıterületek hatását elemzi, szerintük az erdık nagyobb mértékő 
evapotranszspirációja miatt a beszivárgás lényegesen alacsonyabb, vagyis csökken a talajvíz 
utánpótlása. 

Az évi közepes talajvízállás változása Kiskunhalason 1933-2006.
(adatforrás: VITUKI)
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3. ábra. Kiskunhalas talajvízállásának változása 
 
 Kiskunhalas talajvízszintjének változásáról kisebb megszakításokkal 1933-tól vannak mért 
adatok, ezek alapján készült a 3. ábra. Az adatsorból kitőnik, hogy a talajvízszint kb. 2 m-t 
csökkent 1933-2006 között, a csökkenés pedig fıként az 1970-es-1980-as években zajlott. A 
talajvízállás csökkenése tehát jól illeszkedik a Duna-Tisza köze általános szárazodásának 
idıszakához. A vízelvezetés hatása nehezen határozható meg. A csatornázás jelentıs 
mértékben csökkentheti a környezı területek talajvízszintjét is, a felszín alatt jelentıs mértékő 
víz áramolhat el. PÁLFAI I. (1995) megemlíti, hogy Kiskunhalason a helyben elszikkasztott 
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szennyvizek miatt nem csökkent jelentıs mértékben a talajvízszint – lehetséges, hogy ez a 
hatás ellensúlyozta egy ideig a lecsapolás következményeit. 
 
 

4. Jelenlegi állapot 
 
 A Fejeték területének védetté nyilvánítására elıször HAJNAL K. (1985) tett javaslatot. 
Véleménye szerint „a Fejeték láprét kis részben földtani, nagyobb részben botanikai értéket 
képvisel”. A védetté nyilvánítás folyamata éveken át húzódott, a Kiskunhalas-Fejetéki Mocsár 
Természetvédelmi Terület csak 1992-ben jött létre. Az ezt kihirdetı miniszteri rendelet szerint 
„a védetté nyilvánítás célja a hajdan kiterjedt kiskunsági mocsarak egyik utolsó 
maradványának fenntartása, különleges élıvilágának megırzése.  
 A terület kis kiterjedése ellenére számos fajt és élıhelytípust magában foglal. A területrıl 
összesen 383 növényfajt írtak le, ebbıl 40 faj védett. 2006-ban végzett terepi vizsgálataim 
alapján 9 élıhelytípusba sorolhatóan 17 élıhelyfoltot különítettem el. A terület északi részén 
nádasok, láp- és mocsárrétek szabályos zonációja figyelhetı meg, délebbi elkeskenyedı 
részén a mővelt területek elıretörése miatt nincs lehetıség ilyen zonáció kialakulására. Az 
északi rész adja a Fejeték botanikailag legértékesebb területeit (zsombékosok, láp- és 
mocsárrétek). A délebbi részeken a fás növényzet uralkodik, a láperdık uralják a tájképet.  
 A Fejeték fennmaradását több tényezı is veszélyeztetheti, ezek közül a legfontosabb a 
talajvízszint esetleges süllyedése. Az elmúlt évtizedek szárazabb évei láthatóan jelentıs 
károkat okoztak a vizes élıhelyek vegetációjában.  
 Az emberi tevékenység számos közvetlen és közvetett hatása veszélyezteti a védett 
területet. A kaszálás a láprétek, mocsárrétek fenntartásához szükséges közepesen erıs 
zavarásként természetvédelmi szempontból szükséges, azonban idıpontjának nem megfelelı 
megválasztása jelentıs károkat okozhat. A legeltetés a Fejeték területének mintegy negyedét 
érinti. A legelıket egyetlen, kb. 50-60 egyedbıl álló juhnyájjal járatják. A legelı 
állatállomány nem nagy, így megfelelı csapadékmennyiség esetén egész évben van mit 
legelniük, és nem rágják túl a gyepet. A problémát inkább a legeltetés elmaradása jelentheti, 
ami egyes szárazgyepek degradációjához (pl. galagonyásodás) vezethet. A területet övezı 
szántók, kertek mővelése a vegyszerhasználat révén közvetett módon veszélyezteti a Fejetéket. 
Több helyen megfigyelhetı, hogy beleszántottak a védett területbe, ezzel tartós degradációt, 
gyomosodást okozva. A parlagon hagyott szántók az invazív gyomfajok (pl. a selyemkóró) 
kiindulóhelyeként szolgálhatnak. 
 Összességében elmondható, hogy a terület fennmaradása nagyban függ a helyben lakók 
tevékenységétıl, hozzáállásától is. A védett terület nagy része jelenleg is magántulajdonban 
van. Az optimális vízállapot elérése a helyi gazdálkodók számára jelentıs károkat okozhat, a 
konfliktusok elkerülése érdekében megfelelı kártalanításukról gondoskodni kell. A szántók 
felhagyása, a kaszálók, legelık megfelelı hasznosítása csak a helyi gazdálkodók 
egyetértésével lehetséges.  
 A város szomszédsága azonban pozitív hatással is járhat, hiszen Kiskunhalas 
településfejlesztési terveiben kiemelt hangsúlyt kap a történelmi múlt megırzése, az egykori 
vízivilág felidézése – ennek szellemében pl. mesterséges vízfelületek kialakítását tervezik a 
belvárosban. Ez a terv nemcsak tájrehabilitációs és egészségügyi szempontból lehet elınyös, 
hanem szemléletformálás szempontjából is, emellett az idegenforgalom révén gazdasági 
elınyökkel is járhat. Ehhez a gondolathoz jól kapcsolódna a Halas-tó utolsó maradványának 
megırzése; a Fejeték Kiskunhalas egyetlen országos jelentıségő védett területeként fontos 
szerepet játszhatna a helyi környezeti oktatásban, nevelésben, ezt nagyban elısegíthetné egy 
tanösvény kiépítése. 
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5. Összegzés 
 
 Tanulmányomban hazánk táji változásainak egyik igen jellemzı összetevıjét, a vizes 
élıhelyek terület csökkenését, illetve eltőnését mutattam be, ami a Halas-tó példáján jól 
nyomon követhetı. A vizenyıs területek egykor igen értékesek voltak a lakosság számára, a 
XX. század közepére azonban gazdaságilag-társadalmilag „haszontalanokká” váltak, ezért a 
lecsapolásokkal nagy részüket eltüntették. Napjainkra ismét változott ezen területek 
megítélése: a fogyatkozó vizes élıhelyek gazdag ökoszisztémáinak védelme mára 
nemzetközileg is a természetvédelem kiemelt fontosságú területévé vált. 
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Hajdu Zoltán1 - Dr. Füleky György2 
 

A kutak vizének nitrát-szennyezettsége Nagy- és Kisadorjánban 
 
 

Kivonat 
 
 Nagy- és Kisadorján települések a Dorman patak völgyében találhatóak, amely a Nyárád 
középsı szakaszának kis mellékfolyója. A Nyárád a Maros baloldali mellékfolyója, forrása 
1300 m-en a Görgényi havasokban található, hossza 79 km, Nyárádtınél, 300 m-en torkollik a 
Marosba. A Nyárád vízgyőjtıjének területe 625 km2, 63 település található rajta, ezzel 
tradicionálisan Erdély egyik legsőrőbben lakott területének számít. A terület kontinentális 
klímájú, az átlaghımérséklet 8,5°C, az évi csapadék 700-1200 mm, jelentıs különbség 
mutatkozik a hegyvidéki felsı szakasz (a forrás 1300 m-en található) és az alsó szakasz 
(torkolat 300 m) között. Ugyanez a jelenség megfigyelhetı az evaporotranspiráció esetében is 
amely 600-450 mm között vátozik (alsó-felsı szakasz). A Nyárád völgye a középsı és alsó 
szakaszon kb. 2 km széles, ami az átlagos vízhozamot figyelembe véve (3,6 m3/s) szokatlanul 
szélesnek számít. A völgy asszimetrikus jellegő, a folyó a völgy jobb oldalán helyezkedik el. 
A vízgyőjtı középsı és alsó szakaszára jellemzı, hogy a mellékfolyók nagy része a völgy bal 
oldaláról származik, ezen patakok völgyében számos település található, ahol (a Dorman 
patak völgyében elhelyezkedı Nagy- és Kisadorjánhoz hasonlóan) a lakosság a kutak vizét 
használja fogyasztásra. Az utóbbi idıben végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a Nyárád 
vízgyőjtıjében található számos településen jelentısen megnıtt a kutak vizének 
nitráttartalma. A Nagy- és Kisadorjánban végzett rendszeres felmérések során kapcsolatba 
hoztuk az egyes kutak nitrát-szennyezettségét a lehetséges szennyezıforrásokkal. Nagy- és 
Kisadorján, két kismérető település ahol nem található jelentıs szennyezı forrás, ezért a 
talajvíz nitrátszennyezése a háztáji gazdaságokból, a helytelen mezıgazdasági gyakorlatból 
valamint a tisztítatlan szennyvízbıl származik. Az egyes kutak vizének nitrátszennyezettsége 
a szennyezıforrástól való távolságon kívül nagymértékben függ a talajvízmozgástól, a talaj 
szerkezetétıl, az illetı kút elhelyezkedésétıl a településen belül, valamint egyéb tényezıktıl. 
A kutak nitrát-szennyezıdésének megelızése céljából igen fontos ismerni azokat a 
folyamatokat, amelyek az illetı szennyezıdéshez vezetnek. Vizsgálataink során ezeket az 
összefüggéseket tártuk fel és ábrázoltuk grafikus formában.  
 

 
1. Bevezetés 

 
 A Nyárádmentén és egész Erdélyben számos település van Kis- és Nagyadorján 
helyzetében, és ezen települések jövıje szempontjából nagyon fontos, hogy megfelelı 
ivóvízzel rendelkezzenek. A jelenlegi helyzetet figyelembevéve, nagyon fontos hogy a 
hegyvidéken/dombvidéken a kis mellékvölgyekben elhelyezkedı falvak, lehetıleg stabil és 
független ivóvízbázissal rendelkezzenek egyrészt a klímaváltozás prespktívájából, másrészt az 
általános vidékfejlesztési stratégiák és tendenciák szempontjából, amelyek az ilyen jellegő kis 
települések elsorvadásának irányába mutatnak. 
 Vizsgálataink eredményeképpen, megállapítottuk a talajvíz nitrátszennyezésének okait és 
azokat a folyamatokat, amelyek a település területén található kutak nitrát-szennyezettségi 
térképéhez vezetnek. A folyamatok ismeretének fényében lehetıség nyílik a kutak nitrát-
szennyezettségének megelızésére. 
                                                 
1 Hajdu Zoltán Szent István Egyetem,  Gödöllı E-mail: zhajdu@rdslink.ro 
2 Dr. Füleky György Szent István Egyetem, Gödöllı E-mail: fuleky.gyorgy@mkk.szie.hu 
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2. A település története 
 
 A település a legrégibb települések közé tartozik a Nyárádmentén, 1332-ben Adorján vezér 
telepedett meg itt, aki felküldte két fiát a völgybe, hogy nézzék meg alkalmas-e letelepedésre, 
a fiúk visszajöttek és jelentették „van négy patak, gazdag forrásokkal, a völgyet erdık 
koronázzák, dús legelı az állatok számára” (HAJDU Z. 2004). A népesség növekedésével 
megalakult Kisadorján. Mindkét falu híres a gyümölcstermesztésrıl, „a völgytorkolaton belıl 
az unitáriusok által lakott (Sz.-Háromság filiája) Kis Adorján nevő hegyoldalán hires 
cseresnye terem, fennebb a völgyfıben a reformátusok által lakott Nagy-Adorján” (ORBÁN B. 
1873). A második világháborúig a vidék egyik leggazdagabb falva, a helyiek „kicsi 
Amerikának” nevezik, a lakosság fıleg gyümölcstermesztéssel és állattenyésztéssel 
foglalkozik. A szocializmus éveiben, a központosított tervgazdálkodás a gabonatermesztést 
erılteti, így kivágják a gyümölcsösöket, felszántják a területet. Nagyadorjánban állattenyésztı 
farmot létesítenek ahol 200 szarvasmarhát tartanak. A ’80-as években eldöntik a falu 
felszámolását, amit a 89-es rendszerváltozás megakadályoz. A falun átfolyó patakot érdekes 
módon a különbözı térképeken különbözı néven találjuk meg. Az elsı katonai felmérés 
(1765-1785) szerint Pük patak (1. ábra), a második katonai felmérés (1806-1869) (TIMÁR, G. 
et. co. 2007) szerint Adorján patak (2. ábra), Orbán Balázs Dorna pataknak nevezi, a helyiek 
Dorman patak néven tartják számon, a jelenlegi hivatatlos térképeken Dorma pataknak 
nevezik. 
 

  
 

1. ábra. Kis- és Nagyadorján, elsı katonai 
felmérés 

 

2. ábra. Kis- és Nagyadorján, második katonai 
felmérés 

 
3. A jelenlegi helyzet 

 
 A Dorman patak völgyében elhelyezkedı Kis- és Nagyadorján helyzete nem egyedülálló, 
hanem azonos a hasonló mérető és elhelyezkedéső települések helyzetével a Székelyföldön. A 
lakosság egyrésze elöregedett, és úgynevezett túlélési mezıgazdaságot folytat, amelynek az 
az elınye, hogy a helyi lakosság számára biztosítja a jó minıségő táplálékot, ökológiai és 
tájgazdákodási szempontból fenntartja a biológiai sokféleséget és az értékes, változatos tájat, 
hátránya fıleg az, hogy nagyon korlátozott a készpénzbevétel, ami a modernizációs igények 
kielégítését korlátozza. Ennek fıleg az az oka, hogy a hagyományos értékesítési rendszerek, 
(fıleg a piacozás) felszámolódtak, egyrészt a szállítás megdrágulása (megszőnt a helyi 
kisvasút), másrészt a külföldi áruk dömpingje miatt. A fiatal lakosság megpróbál megfelelni 
az új elvárásoknak, amelyek egyértelmően a közép és nagy mezıgazdasági vállalkozások 
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létesítésétnek irányába mutatnak. Ez a tendencia viszont új koncentrálódását jelenti az 
állatállománynak, ami a szerves trágya mennyiségének növekedéséhez vezet, amely nem 
megfelelıen kezelve a talajvíz elszennyezıdését okozhatja. A lakosság egy harmadik 
kategóriája a városról kiköltözött, a régi házakat feljavító vagy új házat építı (fıleg hétvégi 
házat) új lakosság, amelynek modernizációs igénye megnöveli a vízhasználatot. Mivel a 
szennyvíztisztítás nincs megoldva, ebbıl a forrásból is származhat a talajvíz nitráttal történı 
szennyezıdése. 
 Jelenleg a két településen 210 lakos található (Nagyadorján 185, Kisadorján 25), amely 
164 gazdaságban lakik (Nagyadorján 117, Kisadorján 47). Láthatjuk, hogy jelenleg 
Kisadorjánban több lakatlan gazdaság is található. A két településen, a gálfalvi polgármesteri 
hivatal adatai szerint (ahova adminisztrációs szempontból a két telpülés tartozik) a következı 
állatállomány található: 54 szarvasmarha, 35 juh, 15 kecske, 26 sertés, 11 ló, 384 szárnyas.  
 A területhasználatot a két telpülésen a következı ábrákon láthatjuk: 
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3. ábra. Területhasználat Nagyadorjánban 
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4. ábra. Területhasználat Kisadorjánban 
 
 

4. A talajvíz nitrátszennyezıdésének feltételezett eredete a 
Dorman patak vízgyőjtıjének esetében 

 
4.1. Irodalmi áttekintés 

 
A vízgyőjtıkben mint ökológiai rendszerekben történı nitrogén anyagcsere kutatása a 

hetvenes-nyolcvanas években, a vízgyőjtı felszíni anyagmozgásainak vizsgálatával 
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kezdıdött. Teljesen új irányt jelentett, amikor a nyolcvanas évek második felében és a 
kilencvenes években az anyagforgalmi kutatások a felszín alatti tájékra is kiterjedtek. Az 
anyagmozgások kutatása, a nagy földi vízforgás geomorfológiai egységén, a vízgyőjtın 
áramló víz természeti törvényeit követve fejlıdött. Az erdı, mezı, folyóvíz, tóvíz, nedvesföld 
vagy szántóföld anyagforgalmi kutatása, egymástól ugyan függetlenül, de szükségszerően 
kilépett a vizsgált egységbıl és térben kiterjedt a a vízgyőjtı geomofológiai határáig valamint 
a mélységi vízzáró rétegig (OLÁH J. 2004). 

Jelenleg a vizek nitráttal történı szennyezésének két fıbb formáját azonosíthatjuk, 
egyrészt a mezıgazdaság (fıleg állattartás illetve a mezıgazdasági területek trágyázása, 
mőtrágyázása), másrészt a háztartásokból származó tisztítatlan szennyvíz okozza a talajvíz és 
a felszíni vizek nitráttal történı szennyezıdését.  

Szántóföldi területrıl – víz közremőködésével – a nitrogén  
• erózióval, 
• felszíni elfolyással,  
• kimosódással távozhat. 

A nitrát mélyebb rétegekbe történı bemosódásának három fı típusa van: 
• a talajvízzel együtt áramolva (konvekció), 
• koncentráció grádienseknek megfelelı molekuláris diffúzióval, 
• diszperzióval, melyet a vízmozgás helyi sajátosságai (iránya, sebessége) határoznak 

meg (NÉMETH T. 1996). 
Egyes szerzık véleménye szerint a nitrogén kimosódás mértéke a talaj típusától, az illetı 
területen termesztett növényfajtáktól, illetve az alkalmazott nitrogén mennyiségétıl függ 
(NÉMETH T. 1996). IGNAZI, J. C. (1993) a nitrátszennyezıdés okai között említi azt az 
állapotot, amikor a területre az evaporációt és az evapotranszpirációt jelentısen meghaladó 
vízmennyiség érkezik, és azt amikor tavasszal vagy nyár végén a növényi fedettség hiányában 
nagy a mineralizáció. Tartamkísérletek során kimutatták (FÜLEKY GY. 2004), hogy az egyre 
nagyobb mőtrágya adagolás esetén 3 m-nél nagyobb mélységben is jelentıs nitrát 
felhalmozódás található, amelynek oka az is, hogy a növekvı mőtrágyaadagoknál a növények 
egyre inkább a mőtrágyából származó nitorgént veszik fel, és a talaj szerves anyagából 
ásványosodó nitrát nagyrésze szabadon mozdulhat el a lefele mozgó csapadékvízzel. Kisebb 
folyók vízgyőjtı területén végzett kutatások (DUGAST PH. 1999) kimutatták, hogy a felszíni 
vizekbe jutó nitrát mennyisége függ a csapadék mennyiségétıl, a mezıgazdasági gyakorlattól 
és a táj szerkezetétıl, a puffer zónák jelentıs mértékben csökkentik a nitrát kimosódást.  
 
 

4.2. A potenciális szennyezıforrások áttekintése 
 
 Potenciális diffúz szennyezı forrás a mezıgazdasági területekre kijuttatott szerves trágya 
illetve mőtrágya, pl. Fekete Árpád, nagyadorjáni magántermelı esetében 

• 5 ha lejtıs szántott területen gazdálkodik, ebbıl 2 ha búza, 2 ha zab, 1 ha kukorica,  
• állatállomány: 2 sertés, 8 tehén, 10 bikaborjú, 8 liba, 40 tyúk. 
• Az állatállomány által termelt szerves trágyát ısszel és tavasszal szórja ki a szántott 

területekre. 
•  Ezenkívül kiszór ısszel 250 kg/ha NPK, és tavasszal 150 kg/ha NH4 NO3 mőtrágyát.  
• Az általa használt területre a TSz idejében 300 kg/ha NH4 NO3 mőtrágyát szórtak ki.  

Pontszerő szennyezı forrásnak tekinthetjük a nem elszigetelt trágyadombokat, amelyeket 
szintén feltérképeztünk (5. ábra). Jelentıs történelmi szennyezıforrás a valamikori TSz 
istállója, amelyet jelenleg felszámoltak. 
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5. ábra. Szennyezıforrások eloszlása Nagyadorjánban 
 
 

5. Felhasznált anyagok, módszerek 
 
Két méréssorozatot végeztünk. A nitrátkoncentrácó meghatározását 

• a januári méréssorozat esetében a gödöllıi SzIE laboratóriumában végeztük, 
• a júliusi méréssorozat esetében, Merck tesztcsíkokkal helyben végezték a kolozsvári 

Babes-Bolyai Egyetem diákjai. 
A talajvíz tengerszint feletti magasságát Garmin márkájú GPS-el határoztuk meg. 
 
 

6. Eredmények 
 
 Nagyadorjánban 41 ivóvízkútból vettünk mintát (6. ábra), a vizsgált minták 12%-ában a 
nitrát-koncentráció meghaladja az 50 mg/l értéket (1 táblázat).  
 
 
 

 
 

6. ábra. Az ívóvízkutak elhelyezkedése, amelykbıl a mintavétel történt 
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1.táblázat. Nitrátkoncentráció és tengerszint feletti magasság értékek Nagyadorjánban 
 

Tengerszint feletti 
magasság (m) 

388 380.5 384 387 374 376 387 383 

Nitrát koncentráció 
(mg/l) 

2.7 4.5 1.3 1.7 4.3 3.5 1.9 5.8 

         
Tengerszint feletti 
magasság (m) 

377.5 362.5 364.5 364.5 361 365 365 367 

Nitrát koncentráció 
(mg/l) 

4 119 220 3.1 52.8 138 46.8 1.4 

         
Tengerszint feletti 
magasság (m) 

368.5 369 367.5 368 369.5 366 364.5 362.5 

Nitrát koncentráció 
(mg/l) 

2.7 3.4 1.7 1.3 3.1 3.5 2.7 10.3 

         
Tengerszint feletti 
magasság (m) 

367 368.5 370 387 383 382 368 367 

Nitrát koncentráció 
(mg/l) 

4 5 3.4 4.8 4.3 16.9 5 7.3 

 
 Nagyadorjánban a legmagassabban és a legalacsonyabban elhelyezkedı mérési pontok 
között 27 m szintkülönbséget mértünk. A mérések alapján a település alatt a 361m és 365 m 
között elhelyezkedı teraszon nitrát felhalmozódást találunk. 
 A nitrátkoncentráció eloszlását Nagyadorján alatt a két méréssorozat esetében következı 
ábrákon láthatjuk: 
 

  
 

7. ábra. A nitát-koncentráció eloszlása 
januárban 

 

8. ábra. A nitát-koncentráció eloszlása 
júliusban 

 
 Kisadorjánban jelentısen kiemelkedı nitrátkoncentrációt csupán egy pontszerő 
szennyezıforrás közelében mértünk (2. táblázat). 
 
2. táblázat Nitrátkoncentráció értékek Kisadorjánban 
 

Mintaszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Nitrát koncentráció 
(mg/l) 

9,4 23,1 2,7 10,1 4,7 1,6 110,0 45,8 113,0 5,6 3,6 

 
Mintaszám 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Nitrát koncentráció 
(mg/l) 9,7 14,3 20,6 3,1 5,3 13,4 4,0 63,0 46,7 2,7 3,4 
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7. Következtetések 
 
 A talajvíz jelentıs nitrát-szennyezıdését tapasztalhatjuk egy elszigetelt mellékvölgy kis 
vízgyőjtıjében elhelyezkedı település ivóvízkútjaiból vett mintákban is. 
 Jelentıs nitrát koncentrálódást találunk a település alatt a völgy teraszos részén és a 
település szélén, a jelentıs történelmi szennyezıdés, a valamikori TSz istálló alatti területen. 
 A pontszerő szennyezıforrások hatása a júliusi méréssorozat esetében volt jobban 
kimutatható, amikor száraz periódus lévén kisebb vízhozamokkal számolhatunk  
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Dr. Hajdú Zoltán1 
 

Településpolitikusok és politikus települések 
 

(Rendszerváltások és településpolitikai összefüggéseik Magyarországon) 
 
 

1. Bevezetés 
 
 A települések (magános, csoportos egyaránt) történetileg mindenkor szintézis-
kategóriaként jelentek meg, a legszélesebb értelemben a lakosság újratermelési tereiként 
fogalmazhatóak meg. A különbözı jellegő települések, különösen a két legjellemzıbb 
alaptípus (falu, város) eltérı mértékben és más-más komplexitásban (minıségben) tették 
lehetıvé a népesség újratermelését. A premodern történeti idıszakban a kisebb települések is 
nagyobb mértékben voltak képesek a népesség és a munkaerı újratermelésére, a modernizáció 
idıszakában nıtt a települések egymásra utaltsága, különösen a falvak kapcsolódtak 
egyértelmőbben a központi szerepkörő településekhez (városokhoz). 
 A településekkel kapcsolatos egyéni és kollektív strukturális (politikai) gondolkodás így 
szükségszerően szinte egyidıs a települések és a településhálózat létrejöttével. A direkt, avagy 
indirekt politikai megfontolások szükségszerően jelen voltak a településekkel kapcsolatos 
minden döntésben, tevékenységben. A történeti folyamatok hosszú idıszakában, a politikai 
bizonytalanságok elmélyülésekor az eseti védelem (fallal kerítettség, árkokkal való 
elhatárolás) meghatározó szerepet kapott a települések helyi társadalmának életében. 
A településekkel kapcsolatos közösségi gondolkodásban, jogi szabályozásban a városok 
folyamatosan kitüntetett szerepet kaptak. Egészében véve azt mondhatjuk, hogy a 
településekkel, településtípusokkal kapcsolatos minden „technika” az európai antikvitásban 
már kialakult: 

• beszélhetünk városalapítókról, akik részben a saját dicsıségükre hoztak létre 
településeket (Nagy Sándor, aki sorban alapította az Alexandria néven ismert 
településeket), Róma alapítási mítosza a falról és a kollektív védelemrıl szólt,  

• várospusztítókról (Cato a maga Karthágó elleni fordulatával hosszú távra jelezte, hogy 
csak a település fizikai felszámolásával, sıt az életlehetıségek teljes megszőntetésével 
lehet legyızni a rivális hatalmat, s attól kezdve minden hatalom valamilyen módon 
átalakította a legyızöttek települési rendszerét, az újvilági gyarmatosítás során az 
európaiak új települési rendet hoztak létre a romokon, 

• névváltoztatókról (a települések más közösségek által adott, eredeti nevének 
felszámolása, hogy csak Jeruzsálem nevének eltörlését említsük Hadriánusz császár 
által, ami azt jelezte, hogy az adott, gyıztes hatalom fel kívánja számolni a számára 
nem kívánatos „névörökséget” is, 

• fıváros (uralmi székhely) áthelyezıkrıl (melynek üzenettartalmával már az 
egyiptomiak is tisztában voltak). 

A saját, részben eurázsiai sztyeppeken szerzett tapasztalataik mellett ezek a „klasszikus 
példák” megjelentek a magyar történeti és politikai gondolkodásban is, hiszen a keresztény 
királyság kialakulásától kezdve az „európai példa” jelen volt valamilyen szinten a magyar 
politikai hatalom gyakorlatában is. 
 A magyar rendszerváltások lényegében Szent István idıszakától kezdve (a törzsi 
államszövetség megtörése, a törzsi regionális struktúrák felszámolása, a keresztény királyság 
létrehozása) a településrendszer, sıt akár az egyes települések számára nézve is 
következménnyel bírtak. 
                                                 
1 Dr. Hajdú Zoltán Magyar Tudományos Akadémia RKK, Pécs E-mail: hajdu@rkk.hu 
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 Nem magyar sajátosságról volt szó e tekintetben, hiszen általánosabb érvénnyel 
fogalmazhatjuk meg azt, hogy minden nagy társadalmi, gazdasági, politikai, hatalmi 
átrendezıdés valamilyen módon érintette a települések egészét, sajátos módon a kezdetben 
lényegesen kisebb számú, de funkcióik differenciáltsága miatt jelentısebb városokat. A 
reneszánsz már abban is kifejezi önmagát, illetve az általa képviselt fordulatot, hogy új, 
tervezett városokat hoz létre, a kapitalizmus megteremti a modern nagyvárost, de fokozatosan 
kialakítja a kertváros elméletet és gyakorlatát is. Az I., de különösen a II. világháború után 
létrehozott kapitalista új városok, illetve a szocialista városok sok tekintetben közel álltak 
egymáshoz, legfeljebb a technikai színvonaluk és a bennük élık életminısége különbözött 
erısen egymástól. 
 
 

2. Rendszerváltásról rendszerváltásra Magyarországon, s ezek települési, 
településhálózati következményei 

 
 A magyar történeti fejlıdés egészét úgy láthatjuk és láttathatjuk a településpolitika, illetve 
az állami beavatkozások szempontjából, hogy minden rendszerváltási idıszakban valamilyen 
módon és céllal újrafogalmazzák a települések értékeit, helyzetét, több esetben valóságos 
üzenettartalmat tulajdonítva a települési változtatásoknak. A magyar településpolitika így sok 
szempontból korszakkötött, és átalakulás-specifikus tartalmat kapott. 
 Szent István egyszerre törte meg a törzsi regionális szerkezetet, szervezett egyházat (annak 
települési és területi hierarchiájával együtt), alakította ki a királyi magángazdaság területi 
egységeit és kereteit (királyi vármegyék), valamint formálta át (vérrel és vassal) a korábbi 
társadalmi struktúrákat, azok meghatározó viszonyait. A keresztény királyságra való átmenet 
következményei (Mendöl Tibor megfogalmazásával) „az új települési rend” rendkívül 
súlyosak voltak a társadalom jelentıs része számára.  
 A korai városfejlıdésben két tényezı jelent meg kitüntetetten: 

• a királyi és egyházi hatalom (uralmi, hatalmi, igazgatási központ), 
• a magyar és nem magyar települési szinten (nem személyiségükben) kiváltságoltak 

köre. A különbözı kiváltságos városok (szabad királyi, szabad királyi és bánya, 
bányavárosok stb.) nem képeztek „idegen testet” a feudális berendezkedés 
struktúrájában, ha némi késéssel is elindultak ugyanazon a rendi szervezıdési 
folyamaton, amelyen a nemesség már a kehidai oklevél kibocsátásától kezdve haladt.  

Az 1241/42-es tatárjárás és pusztítás után IV. Béla nem csak várak, de fallal kerített városok 
építését is elrendelte, illetve támogatta. Lényegében ettıl az idıponttól kezdve egyre inkább 
kialakult a szélesebb kört felölelı városállomány, megindult a városok érdekérvényesítı 
szervezkedése is. Zsigmond új várospolitikai korszakot indított el, s a városok 
országrendisége (egyenként, kollektív képviseletben) szinte a rendi társadalom egész 
idıszakában kérdés maradt. 
 A magyar szállásterület jelentıs részén hatalmas pusztítást végzett a török uralom, illetve a 
török elleni felszabadító háborúk folyamata. A korábbi hódoltsági terület jelentıs részén (a 
korábbi, közvetlenül a szultánnak adózó városokat leszámítva) lényegében új települési rendet 
kellett teremteni. 
 A felvilágosult abszolutizmus (Mária Terézia, majd különösen fia II. József) rendkívül 
tudatosan avatkozott be a települési folyamatokba (tervezett települések, közigazgatási reform 
és új székhelyek kijelölése stb.). A rendi társadalom (decentralizált) erıivel szemben a 
centralizmus képviselték, s egyben a paternalista állam mindenhatóságát kezdték el kiépíteni. 
A modern értelemben vett centralizáció–decentralizáció történelmi birkózása ettıl az 
idıszaktól egyértelmően jelen lett a magyar folyamatokban. 
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 Prinz Gyula vette észre elıször, hogy a felvilágosult abszolutizmus több mint 1000 
települést terveztetett meg, s részben építetett meg a volt hódoltsági területeken. A szabályos, 
sakktáblás alaprajzú települések közül több telephely-választása igazán jól sikerült, Szabadka 
igazi nagyvárossá vált rövid idı alatt. (A tervezett településeknek nem csak morfológiai képe 
volt sajátos, de etnikai, vallási karakterük is.) 
 A modernizációs idıszak 1825. évi kezdetétıl (politikai és gazdasági értelemben vett 
reformkor) valójában egy meghatározó vita folyt, nevezetesen az állam, avagy a tıke lesz a 
legfontosabb modernizáló. A municipalisták és a centristák vitája csak részben szólt a 
közigazgatás átalakulásáról (milyen legyen a megyék és a központi hatalom közötti igazgatási 
munkamegosztás), valójában a teljes társadalmi, gazdasági, politikai berendezkedés 
alaprendjét érintette ez a vita. A vitában, a vitatkozó felek érvrendszerében lényegi elemként 
megjelent a települések, különösen a városok problematikája is. 
 Az 1867–1918 közötti (dualista) idıszakban egy sajátos egyensúly és munkamegosztás 
alakult ki az állam és a gazdaság szereplıi között. Az állam élen járt a modern infrastruktúra 
megteremtésének elımozdításában (vasúthálózat, folyószabályozás stb.), a magántıke a 
gazdasági erıforrásokat jelentıs részben racionális telephely-választási döntések alapján 
allokálta. 
 Igazi együttmőködés és kölcsönös érdekeltség Budapest fejlesztésében alakult ki a 
központi kormányzat és a magántıke között, sıt azt mondhatjuk, hogy ez a közös 
megközelítés hosszú távon támogatást kapott a tudomány részérıl is. (Táncsics Mihály, aki 
többek között geográfusnak is tekinthetı lenne, az elsık között fogalmazta meg Budapest 
fejlesztésének kiemelt, nemzetpolitikai jelentıségét. A Magyar Birodalom fıvárosa versengett 
az Osztrák Birodalom fıvárosával a korabeli politikai és tudományos megközelítések szerint. 
Budapest a soknemzetiségő Magyarország egyetlen igazi nagyvárosává, multikulturális 
városává fejlıdött. A dualizmus végére megbomlott a nemzeti konszenzus Budapest kiemelt 
fejlesztését illetıen, a vidéki nagyobb városok egyre tudatosabban formáltak igényt a 
fejlesztés lehetıségeire. 
 Budapest fıvárosként szinte minden korabeli politikai, társadalmi, gazdasági stb. 
irányzatnak, mozgalomnak „befogadó helye” lett, de a város egyre gyakrabban kapott negatív 
megítélést (már nem igazán nemzeti, már nem igazán magyar, hanem kozmopolita) a politikai 
elit egy része és a vidéki középosztály részérıl. 
 Egészében véve Budapest modern, európai jellegő és nagyságrendő várossá fejlıdése, 
fejlesztése egyszerre volt az országos politika, a hazai és a nemzetközi nagytıke, a fıváros 
lakosságának és az ország növekvı gazdasági lehetıségének a sikere. 
 Az 1918 ısze és 1919 nyara között lejátszódó hatalmas átalakulásban (ország-összeomlás, 
társadalmi összeroppanás, forradalom, diktatúra, ellenforradalom) Budapest szükségszerően 
és elengedhetetlenül került az események középpontjába, kapott a különbözı idıszakokban – 
már csak nagyságánál és fıvárosi jellegénél fogva is – kitüntetett szerepet. Horthy „Tetemre 
hívom ezt a bőnös várost” megfogalmazása (akár elhangzott így konkrétan, akár nem) azt 
mutatta, hogy az ellenforradalmi rendszer nem szimpatizált a számára nem mindenben mintát 
jelentı Budapesttel. 
 A két világháború közötti idıszak többször megjelenı decentralizációs politikája a trianoni 
területi átrendezıdések miatt részben szükségszerő volt (az elszakított nagyvárosok szerepét 
pótolni kellett a határok mellett), másrészt politikailag is motivált volt (a rendszer egyfajta 
Budapest-ellenessége okán). Korántsem véletlen, hogy az idıszak egésze egyben 
közigazgatási, országépítési, ország-fejlesztési vitakorszak is. (A mintegy negyedszázad alatt 
az is kiderült, hogy a településrendszer meghatározó struktúrái csak nehezen és hosszabb 
idıszak alatt változtathatóak érdemben. A településhálózat lényegében „beépített múlt”.) 
 A két világháború közötti idıszakban a valóságos helyzetnek megfelelıen, de ideológiailag 
is motiválva elıtérbe került a magyar Alföld fejlesztése, mégpedig többféle metszetben 
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(tanyapolitika, mezıváros-politika, Debrecen, Szeged mint magyar nagyvárosok fejlesztése). 
(Külön – részben településpolitikai összefüggéseket is felvetı kérdéskör a népi írók és a 
rendszer változó viszonyának bonyolult volta.) 
 Az 1945–1948 közötti rövid demokratikus idıszak abból a szempontból is figyelemre 
méltó, hogy a korszak politikai szereplıi, s részben a tudomány képviselıi is, egyértelmően 
felfogták, sıt direkt módon megfogalmazták, hogy az átalakulásnak mindenre kiterjedı 
következményei is lesznek. Az sem véletlen, hogy a Nemzeti Parasztpárt fogalmazta meg azt 
az ország-fejlesztési, valamint közigazgatási reformtervet, melyben a „hét természetes 
központ” fejlesztése került volna elıtérbe. Budapest mellett, részben annak rovására kívánták 
megteremteni az ország vidéki nagyváros-hálózatát. 
 Az 1948–1949-ben hatalomra jutó, majd magát alkotmányosan is bebetonozó Rákosi-
diktatúra a Horthy-korszakot „bőnös rendszernek” tekintette. Minden tekintetben tudatosan és 
látványosan kívánta felszámolni a korábbi idıszakkal szemben a folyamatosságnak még a 
látszatát is. 
 A politikai fordulat után szinte azonnal megindult a konzekvenciák mindenre kiterjedı 
levonása és az új rendszer igényeinek a megjelenítése a településpolitikában is. Már 1948 
nyarától megindultak a település-politikai váltás elıkészületei. 1951-ben kidolgozták a 
települések osztályba sorolásának a rendszerét, mely kezdetben az I. ötéves terv 
fejlesztéseinek a befogadását célozta volna, de rövid idın belül átfogó (és egyben sokáig 
titkos) településhálózat-fejlesztési koncepcióvá vált. 
 A diktatúra logikájából fakadó egyik brutális kérdés az volt, hogy mi legyen azokkal a 
személyekkel, csoportokkal, akik és amelyek nem illeszkednek be a szocialista rendszerbe. 
Ezeknek az „elemeknek” nem lehetett jelenlétük a szocialista falvakban, szocialista 
városokban sem, ki kell telepíteni ıket olyan helyekre, melyek minden szempontból kívül 
álltak a szocializmus építésén. A Hortobágyon létrehozott táborokat nem tekintették és nem 
nevezték „szocialista táboroknak”, hiszen itt éltek a szocializmus rendszerébe be nem 
illeszthetı, idegen, térben is kiközösített elemek. Ezeknek a táboroknak, telepeknek nem csak 
a száma, a bennük fogva tartott embereknek a mennyisége adja meg a jelentıségét, hanem a 
létük volt valójában minden tekintetben embertelen volt. 
 Az 1956-os forradalom leverése után hatalomra kerülı Kádár-rendszer egyet megtanult a 
korábbi történésekbıl: Budapest olyan jelentıs szerepet játszik az országon belül, hogy sok 
szempontból külön kell kezelni. A „Ha rend van Budapesten, rend van az országban” kádári 
megfogalmazás gazdasági, társadalmi, politikai és településfejlesztési tekintetben egyaránt 
megjelent. 
 Az államszocializmus településpolitikája kinyilvánítottan munkásosztály-párti volt (ez nem 
jelentette azt, hogy minden munkás megfelelı színvonalú lakáshoz juthatott volna), a vidéki, 
különösen a falusi települések a legtöbb esetben „vesztesként” élték meg a korszakot. A 
„Budapest-pártiság” körüli viták ha rejtetten, kódoltan is, de folyamatosan jelen voltak még a 
politikai vezetés legmagasabb köreiben is.  
 Az 1971-ben elfogadott Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció lényegében 
városfejlesztési elképzelés volt. Az OTK elvileg illeszkedett volna a gazdaságirányítás 
változásához, illetve az 1971. évi III. tanácstörvény által biztosított nagyobb települési és 
megyei mozgásszabadsághoz. 
 A politikai hatalom az 1970-es években már kénytelen volt teret engedni a különbözı 
kérdések vitájának. Úgy vélhették (a maguk szempontjából teljesen tévesen), hogy a 
településpolitikai viták „megengedhetıek”, mert nem érinthetik a rendszer alapjait. Az egyre 
szélesebb körben és egyre tudatosabban formált viták elvezettek a rendszer kritikájához, 
belsı, valós ellentmondásainak a feltárásához, értékválságának a felmutatásához. 
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3. Rendszerváltás és településpolitika 
 
 A politikai rendszerváltás külsı és belsı folyamatok egymást erısítı hatásainak 
eredıjeként történt meg, de a felszínen a legnagyobb tömegmozgalom az erdélyi 
falurombolással szemben jelent (s a kádári rendszer szerint jelenhetett) meg. Még a rendszer 
összeomlásakor sem voltak képesek felmérni a településpolitika széles összefüggéseinek a 
lehetséges hatásait. 
 A politikai, közigazgatási rendszerváltás viszonylag rövid idı alatt lejátszódott, (relatíve 
könnyő az intézményi struktúrákat átformálni) a gazdasági átalakulás sem vett igénybe 
nagyon sok évet, de a társadalom és a településrendszer átalakulása, átformálása elhúzódott, 
sıt elhúzódik. 
 A települési és területi folyamatok szempontjából az volt az egyik lényegi kérdés, hogy ki 
fogja a teret integrálni (az állam a maga igazgatása révén, avagy az önkormányzatok a maguk 
önszervezıdése útján). A települési önkormányzatok esetében a teljes széttagolódás ment 
végbe, lényegében minden a rendszerváltáskor létezı település megkapta az önkormányzás 
jogát. 
 A megyerendszer megmaradt ugyan, önkormányzatot is kapott, de lényegi területi 
integrációs szerepe megszőnt. Az állam viszont „funkcionális tér és szerepzavarba került”, 
nem tudta eldönteni, hogy milyen területi keretek között (megyei, regionális stb.) szervezze 
meg önmaga tevékenységét.  
 A rendszerváltás a politikai demokrácia szempontjából minden településen alapvetı és 
pozitív változásokat eredményezett, korábban nem látott és érzékelt értékeket hozott a 
felszínre, új társadalmi erıket szabadított fel. Az önállóság politikai és társadalmi 
hozadékával jelentıs mértékben élni tudtak a települések, ugyanakkor a gazdasági 
lehetıségek fokozatosan beszőkültek, egyre inkább gazdasági kényszerek jelentek meg. 
 A települések politikai karaktere a politikai (országos, helyi) választásokon jelenhettek 
meg. Ugyanakkor mindenkinek figyelembe kellett volna vennie, hogy különbségek (is) 
vannak az országos és a helyi önkormányzati választások politikai súlya, illetve helyi 
jelentısége között. 
 Az állam településekkel kapcsolatos politikája leginkább a „várossá nyilvánítás 
dömpingdemokráciája” révén jelent meg. 2007-re lényegében minden „arra érdemes falu” 
megkapta a városi címet, (1. ábra) mert idıközben alapvetıen átalakult a városfogalom 
egésze, tartalmi elemei kiürültek.  
 A települések között meginduló szervezıdések (a politikus települések színrelépése) azt 
jelentette, hogy új módon megkezdıdött a hatalommegosztásban való részvétel formálódása, 
az érdekek új módon való megjelenítése, érvényesítése. A demokratikus politikai 
berendezkedés részben jogot, másrészt pedig teret és lehetıséget ad az érdekérvényesítés 
formáinak. 
 Ugyanakkor az is megfigyelhetıvé vált, hogy a települések külsı „politikai színezése” 
szemléleti deformációkhoz is vezetetett, hiszen minden magyar település „sokszínő” politikai 
tekintetben, csak arról lehet és kellene beszélni, hogy az éppen aktuális országos, vagy helyi 
választáson mely politikai párt, mozgalom, szervezet stb. kapott többséget az adott 
településen.  
 Az 1990 óta megtartott országos és helyi választások eredményei azt mutatják, hogy nem 
alakultak ki még a települések egészére kiterjedıen a „stabil politikai színezetek”, sok 
településben élnek „tréfás választópolgárok”… 
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1. ábra. Magyarország városai 2007-ben 
 

 
4. Összegzés 

 
 E rövid vázlat legfontosabb mondanivalója, hogy a települések (emberek lakhelye, a 
népesség, a munkaerı újratermelésének színterei), az élık és halottak (temetık) világa 
minden korszakban kiemelten érdekelte a hatalmat. A mindenkori hatalom (nálunk és 
külföldön) tisztában volt azzal, hogy a leginkább totálisan a településeken képes a lakosságot 
szervezni, ellenırizni, netán életkörülményeit fejleszteni. A rendszerváltások (nagy, tudatos 
átalakítások, átrendezıdések) idıszakában természetes módon és szükségszerően kerültek 
elıtérbe a településekkel kapcsolatos kérdések. 
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Boros Lajos1 – Hegedős Gábor2 – Dr. Pál Viktor3 
 

A neoliberális településpolitika konfliktusai 
 
 

1. Bevezetés 
 

A rendszerváltást követıen a transzformációs recesszió és a globalizáció hatásai erıteljes 
versenyt indukáltak a városok között, s a gazdasági visszaesést elszenvedı magyar városok 
szembekerültek az éles globális versennyel. Ebben a helyzetben rákényszerültek, hogy arra 
törekedjenek, hogy a globális gazdaság erıforrásait magukhoz vonzzák.  

Ez a folyamat a várossiker egy olyan értelmezését tette népszerővé a településpolitika 
meghatározói körében, amely elsısorban a külsı gazdasági környezetben való 
érvényesülésben látta a városok sikerességét. Mindez óhatatlanul a neoliberális 
gazdaságpolitikai elvek alkalmazásához vezetett, aminek következtében a településpolitikán 
belül a gazdasági versenyképességén fokozása jelentette a legfontosabb prioritást. E logika 
szerint a gazdasági sikerek közvetlenül és automatikusan átkonvertálódnak „társadalmi 
sikerekké”, azaz fenntartható fejlıdést hoznak létre. E törekvéseket azonban a gyakorlat nem 
igazolta, ráadásul a fejlıdést tisztán a gazdasági mutatókkal mérı várospolitika gyakran 
ellentétes a városlakók többségének véleményével, illetve érdekeivel, így a városfejlesztés 
ilyen megközelítése óhatatlanul számos társadalmi konfliktust indukált.  
 
 

2. A várossiker értelmezései 
 

Mára már gazdag irodalma van a magyarországi térszerkezet változásainak, illetve a 
változásokra ható gazdasági és társadalmi tényezık vizsgálatának. A városverseny és a 
sikeres város fogalmát ENYEDI GY (1995, 1996) vezette be a magyar társadalomföldrajzba. İt 
követve több kutató foglakozott a kérdéssel: LENGYEL I. (2000) kutatásaiban a települési 
illetve regionális versenyképességet vizsgálja, mindehhez a GDP, a foglalkoztatottság és a 
jövedelemviszonyok mutatóit használja fel. NEMES NAGY J. (1995) a „gazdasági egészséget” 
vizsgálta, RECHITZER J. pedig szintén a regionális és települési versenyképességgel 
kapcsolatban végzett kutatásokat (LENGYEL I. – RECHNITZER J. 2000). A hivatkozott 
vizsgálatok kívülrıl befelé haladva a társadalmi-gazdasági környezetben való érvényesülést, a 
versenyképességet vizsgálják, és a várossiker egyenlı a versenyképességgel Létezik azonban 
egy olyan felfogás is, amely a város belsı viszonyaiból indul ki. Ez a megközelítés a 
sikeresség kérdése a társadalmi és környezeti fenntarthatóság szempontjából, a helyi 
társadalom viszonyaiban, mőködésében vizsgálható (FEINSTEIN, S. 1999; LOGAN, J. R. – 

MOLOTOCH, H. L. 1999). Bár az ideális állapot a két megközelítés összeegyeztetése lenne, a 
két felfogás a gyakorlatban gyakran összeütközésbe kerül egymással, hiszen a város 
versenyképességének javítása alapvetıen hatékonysági kérdés. A hatékonyság diktálta 
fejlesztési utak azonban szembekerülnek a szolidaritás elvével. 
 
 

 

                                                 
1 Boros Lajos Szegedi Tudományegyetem,  Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged E-mail: borosl@geo.u-szeged.hu 
2 Hegedős Gábor  Szegedi Tudományegyetem,  Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged E-mail: 
hegedusgab@gmail.com 
3 Pál Viktor Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged E-mail: pal.viktor@geo.u-szeged.hu 
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3. Konfliktusok a városfejlıdésben 
 

A neoliberális (gazdaság)politika éles viták kereszttüzében áll világszerte, hiszen 
gyakorlatilag a kapitalizmus- és globalizációellenes diskurzus egyik kulcsfogalmáról van szó. 
Tanulmányunkban nem kívánjuk e vitákat áttekinteni, csupán az ellentétes vélemények két 
jellegzetes példáját mutatjuk be: a neves neoliberális közgazdász, FRIEDMAN, M. szerint a 
neoliberalizmus jelenti a demokrácia kiteljesedését, hiszen szerinte demokratikus rendszerek 
célja a profit termelése, mások, például CHOMSKY, N. úgy vélik, hogy a neoliberális 
gazdaságpolitika fenyegeti a demokráciát, mivel a profit érdekében a közösségek és 
kormányok lemondanak szuverenitásuk bizonyos elemeirıl (CHOMSKY, N. 1999). 

Napjaink világgazdaságában a globális és a lokális szint gyakran egymás ellenpontjaként 
jelenik meg, amelyek közt a hatékonyság és a közösség, a vállalkozások és a közösség 
érdekeihez kapcsolódó konfliktusok manifesztálódnak (BRENNER, N. – THEODORE, N. 2002). 
E konfliktusokat gyakran magyarázzák strukturális okokkal, mint például HARVEY, D., aki 
szerint a tıke és a hozzá kapcsolódó érdekek a meghatározóak a városfejlıdésben. Szerinte az 
urbanizmus az ipari kapitalizmushoz kapcsolódó mesterséges kapitalizmus egyik formája, 
megfogalmazása szerint a modern urbanizmus esetében a teret folyamatosan újrakonstruálják 
a kapitalizmus továbbélésének, erısödésnek érdekében. E folyamatot elsısorban az 
ipartelepítéssel, termeléssel kapcsolatos nagyvállalati és kormányzati döntések határozzák 
meg (GIDDENS, A. 1995). E felfogás szerint a szuburbanizáció vagy a dzsentrifikáció sem a 
fogyasztói döntéseken alapuló folyamatok, hanem olyan jelenségek, amelyeket a tıke 
körforgása és az állandó profitra való törekvés hoz létre (TIMÁR J. 2001). 

LOGAN és MOLOTOCH bizonyos értelemben összekapcsolja a neomarxista kritikát a 
humánökológiai állásponttal. Egyetértenek többek közt a neomarxistákkal abban, hogy az 
országos és a nemzetközi gazdasági tényezık erıteljesen befolyásolják a városi életet, és a 
város fontos szerepe az, hogy a kapitalista tıkeakkumuláció színtere. Ám hangsúlyozzák azt, 
hogy a lokális szereplık szándékai ugyanilyen erısen szerepet játszanak abban, hogy miként 
fejlıdik a város. Szerintük ugyanis a piaci folyamatok mellett lényeges az is, hogy az egyes 
csoportok mire akarják használni az egyes területeket. Ezek a szándékok természetesen 
gyakran egymással ellentétesek – azaz konfliktusok kialakulásához vezet (LOGAN, J. R.– 

MOLOTOCH, H. L. 1999). HARVEY szerint a városfejlıdéssel kapcsolatos viták több témában 
színtéren zajlanak – amelyek egyszerre összekapcsolódóak ugyanakkor mindegyik egy-egy 
külön, önmagában értelmezendı diskurzus a városról. (HARVEY, D. 1996) 

Értelmezésünk szerint a neoliberális településpolitika fı jellemzıi a gazdasági 
versenyképességet középpontba állító szemlélet, amely a befektetıvonzáson, profittermelı 
képességen keresztül méri a város sikerességét. E szemlélet alapján a szolidaritás problémája 
csak másodlagos a hatékonysággal szemben. Nemzetközi tapasztalatok alapján jellemzı a 
neoliberális településpolitikára a közszolgáltatások privatizálása, a versenykiterjesztése a 
szolgáltatások minden területére, és a városi szegények kriminalizálása (BRENNER, N.–
THEODORE, N. 2002; PECK, J. – TICKELL, A. 2002). 

A neoliberális településpolitika lehetséges hatásait és konfliktusait három esettanulmányon 
keresztül mutatjuk be. Úgy véljük mindhárom esettanulmányunk hátterében ugyanazok a 
strukturális okok állnak; a hatékonyságra és a külsı gazdasági környezetben érvényesülést 
hangsúlyozó településpolitika a meghatározó elem. A helyi szereplık azonban az egyes 
esettanulmányokban másképp reagáltak a kihívásokra. 
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4. Esettanulmányok 
 

4.1. A térbeli kirekesztés 
 

Esettanulmányunkban a nagyvárosainkban megjelenı térbeli társadalmi konfliktusok egy 
sajátos megjelenési formáját kívánjuk megvizsgálni: azt, hogy miként jelenik meg a térbeli 
kirekesztés egy hazai nagyvárosban, illetve városi tér használata kapcsán milyen ellentétek 
alakulnak ki az egyes társadalmi csoportok között. A szegedi önkormányzat 2005 tavaszán – 
Kaposvár után az országban másodikként – egy olyan rendeletet fogadott el, amely megtiltja a 
belvárosban a kéregetést. Esettanulmányunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a helyi 
lakosság hogyan vélekedik a kérdésrıl; tudnak-e a rendeletrıl, ha igen, mennyire értenek 
egyet a döntéssel, és hogyan viszonyulnak a társadalom peremére kerültekhez.  

Munkánk során felhasználtuk a Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszékének 
„Szeged 2004” kutatásának eredményeit. Emellett a térbeli kirekesztés vizsgálatára 2005. 
október 18-30. között saját telefonos felmérést egy kérdıív segítségével a szegedi lakosság 
körében. A lekérdezés 300 fıs mintáját véletlen mintavétellel választottuk ki a csongrád 
megyei telefonkönyvbıl. Ugyanezen kérdés vizsgálatára kvalitatív vizsgálatot is végeztünk: 
2005 májusában félig strukturált interjúk segítségével fókuszcsoportos vizsgálatot folytattunk 
egy szegedi szegénykonyhán rendszeresen étkezık körében. Ebben a megkérdezettek 
rendszeres (napi) térpályáira kérdeztünk rá, egy fıképp nyitott kérdésekbıl álló kérdıív 
segítségével.  

A 2004-es adatok azt mutatják, hogy a szegediek – jövedelmi viszonyaiktól függetlenül – 
egységesen viszonyulnak a szegényekhez és a szegénységhez. A többség (72,4%) külsı 
okokra vezeti vissza, hogy valaki szegény vagy sem. Minden jövelemkategóriában az a 
legerısebb álláspont, hogy az állam csak azokat támogassa, akik ezt a magatartásukkal 
kiérdemlik. 

Arra a kérdésre, hogy mire költsék a város pénzét, a válaszadók 16,2%-a tette az elsı 3 
hely valamelyikére a szegények támogatását. A kérdésre válaszolók valamivel több, mint a 
fele (51,6%) mondta azt, hogy a hajléktalanok a jelenleginél nagyobb támogatást 
érdemelnének. A telefonos kérdıívek eredményei azt mutatják, hogy a megkérdezettek a 
szegénység kialakulásában, és abban, hogy valaki hajléktalanná válik, vagy kéregetni 
kényszerül, nagyobb jelentıséget tulajdonítanak a belsı okoknak, mint a reprezentatív 
felmérésben a szegénységre általában vonatkozó kérdésnél. Ennek ellenére a megkérdezettek 
¾-e egyetértett azzal az állítással, hogy bárki kerülhet olyan helyzetbe, mint a kéregetık, 
hajléktalanok. A kérdésre válaszolók 1/3-a mondta azt, hogy volt már konfliktusa a 
kéregetıkkel – ám meglepı módon ık nem kevésbé adakozók, mint akiknek nem volt 
semmiféle konfliktusa. A túlnyomó többség egyetértett azzal az állítással, hogy a 
hajléktalanok, kéregetık rontják a városképet, és hogy Szegeden létezik „koldusmaffia”, azaz 
a kéregetık nem a saját zsebükre dolgoznak. 79% szerint vannak olyan közterületek, ahonnan 
ki kell tiltani a kéregetıket, és számottevı támogatása volt annak is, hogy az egész országban 
tiltani kellene a koldulást. 

Az 1. ábra az interjúalanyok napi térpályáit mutatja be, amelynek kiterjedtsége azzal 
magyarázható, hogy két számukra fontos (szegénykonyha, melegedı) messze helyezkedik el. 
A szegénykonyhához közel két fontosabb funkciót ellátó szervezet (a két hajléktalanszálló) 
helyezkedik el, így a melegedı irányába kisebb a napi mozgásuk. Ehelyett nyilván a 
forgalmasabb helyeket választják, amelyek a helyi társadalom fı útvonalát, csomópontját 
képezi. Ezek elsısorban a Kárász utca, a Széchenyi tér és a Dóm tér.  

A hajléktalanok, akik leginkább eltávolodtak a (helyi) társadalomtól, új közösségeket 
alakítanak ki, melyek elsıdleges színhelyei a szállók. Ezek az új csoport érdekek gyakran 
megszegik a normákat és törvényeket, így gyakran részesülnek a társadalom megrovásában (a 
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segélyek visszatartása, a területekrıl való kitiltások stb.), ami még jobban eltávolítja ıket az 
többségi társadalomtól. Ilyen az önkormányzat rendelete is: olyan választ jelent a normaszegı 
magatartásra adott, amely a társadalmi integrációval éppen ellentétes irányba hat. (ALBERT F. 
– DÁVID B. 2001) 
 

 
 

1. ábra. A szegénykonyhára látogatók napi térpályája Szegeden (A vonalak vastagsága arányos az 
egyes térpályák napi forgalmával) Jelmagyarázat: 1: nappali melegedı, 2: hajléktalanszálló, 

3: szegénykonyha, 4: hajléktalanszálló, 5: Belváros. 
(Forrás: saját szerkesztés a fókuszcsoportos felmérés alapján.) 

 
 

Esettanulmányunk alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy bár a városban a 
szolidaritás erıs a legszegényebbek irányába is, komoly támogatottsága van a kitiltásnak, 
azaz a térbeli kirekesztésnek. Az eredményekbıl arra következtetünk, hogy a belváros 
reprezentációs funkciója miatt a lakosság nagy része elfogadhatónak, sıt szükségesnek érzi, 
hogy az „oda nem illınek” gondolt elemeket eltávolítsák, kirekesszék innen. Az 
önkormányzati dokumentumok (elsısorban a rendeletet elıkészítı elıterjesztés) ugyanezt az 
elgondolást tükrözik. A kitiltottak egyfajta bőnbak szerepbe kényszerültek, akik 
veszélyeztetik a város fejlıdését. A településpolitika alakítói támogatják a neoliberális 
településpolitika célkitőzéseit. 
 
 

4.2. Lakóparkok 
 

A neoliberális településpolitikai sajátos problémáit jelenti a lakóparkok (angolul gated 
communitites) megjelenése és terjedése. A „nyugati” világban a lakópark egy olyan 
alapvetıen lakófunkciójú települést, vagy településrészt jelent, amely környezetétıl 
valamilyen módon jogilag elkülönülı, és fizikailag elkerített, ellenırzött bejáratú, és 
térfigyelı rendszerrel ellátott, alapvetıen magántulajdonban lévı épületegyüttes (lásd például 
BLANDY, S. et al. 2003 definícióját). Igen lényeges, hogy a lakóparkok nemcsak fizikailag, de 
sokszor jogilag is különböznek környezetüktıl, saját – olykor a liberális demokrácia elveinek 
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alapvetıen ellentmondó – irányító szervezettel és jogi szabályozással rendelkeznek (például 
az USA lakóparkjaiban tilos politikai tevékenységet végezni, ami pedig alkotmányos 
alapjognak számít).  

Magyarországon az elsı lakóparkok az 1980-as évek végén, és az 1990-es évek legelején 
létesültek, Budán (BÉRES J. 2002). A nagy- és középvárosokban, és azok szuburbán zónáiban, 
illetve a valamilyen turisztikai attrakcióval rendelkezı kisebb településeken terjedtek el – 
feltevésünk szerint a „vízesés-szerő” diffúziós modellnek megfelelı módon – leginkább 
(BOROS L. – HEGEDŐS G. – PÁL V. 2006). A legtöbb magyar „lakópark” nem hasonlít nyugati 
társaihoz: nem ırzik ıket, nincs ellenırzött bejáratuk, fizikailag nincsenek elválasztva a 
környezetüktıl, és viszonylag kevés szolgáltatást nyújtanak lakóiknak. A kívülállók, a nem ott 
élık sincsenek annyira kirekesztve a lakóparkok területérıl, mint a nagyvilágban általában 
máshol. Azonban a „nyugati” típusú lakóparkok is megjelentek már hazánkban, különösen 
Budapesten, és annak agglomerációjában. A továbbiakban két esettanulmányon keresztül 
mutatjuk be a lakóparkok elıidézte különbözı települési hatásokat, és az illetékes 
településeknek az ezekre adott válaszát. A két példa nem felétlenül tipikus, mindenesetre 
véleményünk szerint mégis igen fontos jelenségekre hívja fel a figyelmet. 

A fıváros szuburbán zónájában elhelyezkedı piliscsabai Magdolna-völgy lakópark az 
1990-es évek második felében létesült, a belterületté minısítést követıen. Egészen 2004-ig, 
az eredeti ingatlanberuházó cég csıdjéig viszonylag sokan költöztek ebbe a lakóparkba. 
Késıbb a Magdolna-völgyi Egyesület, illetve az általa alapított Magdolna-völgyi Kht. vette 
meg és üzemelteti a lakópark közterületeit. A lakóktól közös költséget szednek a kiadások 
fedezésére. A Magdolna-völgyi Egyesület szervezte falugyőlésen 2005 szeptemberében az az 
egyesület kinyilvánította a lakópark közigazgatási önállóságának megcélozását, és ennek 
megfelelıen a Pilscsabától való elszakadást. A leválás fı indokaként az hangzott el, hogy „a 
piliscsabai önkormányzattal lehetetlen együttmőködni”: a téli idıszakban nem végeztet 
hókotrást, az itteni gyerekeket nem veszi fel az óvodába, a közvilágítás költségeinek csak egy 
részét fedezi, miközben az adókat beszedi a lakóparkban élıktıl. 2006. szeptember 24-én a 
Magdolna-völgyi lakosok véleménynyilvánító népszavazást tartottak, és – 241 szavazó 
részvételével, 194 igen szavazattal – kimondták függetlenedési szándékukat. Erre válaszul 
Piliscsabán október 1-jén, az önkormányzati választásokkal egy idıben érvényes és 
eredményes népszavazást is tartottak. Ezen a szavazók 83 százaléka (2256 fı) szavazott 
igennel arra, hogy a Magdolna-völgy által igényelt külterületek (köztük egy, a Natura 2000 
oltalma alatt álló erdırész is) a lakópark leválása esetén is maradjanak Piliscsaba részei. Az 
önkormányzati törvény értelmében egy településrész akkor válhat önállóvá, ha legalább 300 
lakosa van, és képes olyan önkormányzati jogok gyakorlására, mint az ivóvízellátás, az 
óvodai és az általános iskolai oktatás, az egészségügyi és szociális alapellátások, a 
közvilágítás, a helyi közutak és a köztemetı fenntartása, valamint a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogainak biztosítása. A leválás ellenzıi kétlik, hogy a Magdolna-völgy, mint 
önálló település képes lesz ellátni lakosságát az önkormányzati törvény által meghatározott 
alapvetı szolgáltatásokkal. A lakóparkban nem léteznek az óvodai nevelést, az általános 
iskolai oktatás és nevelést, az egészségügyi és szociális alapellátást biztosító intézmények. 
Ezek hiányát a Magdolna-völgy leválását elıkészítı bizottság a szomszédos Pilisjászfalutól 
beszerzett „befogadó szándéknyilatkozatokkal” pótolta, melyek szerint Pilisjászfalu 
önkormányzata társul a leendı új Magdolna-völgyi önkormányzattal a fent említett kötelezı 
önkormányzati feladatok ellátására. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési 
miniszter jóváhagyta a Magdolna-völgy önálló településsé válás iránti kérelmét. 2007 
júliusában Sólyom László köztársasági elnök viszont megakadályozta az önállósodást. A 
köztársasági elnök azzal indokolta döntését, hogy az elıterjesztés nem felel meg a törvényi 
feltételeknek, mert az elıterjesztésbe foglalt dokumentumok alapján nem biztosított, hogy 
Magdolna-völgy községgé nyilvánítása esetén képes lenne teljesíteni a helyi önkormányzatok 
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által kötelezıen ellátandó feladatokat. Így nem jött létre – egyelıre – Magyarország elsı, 
kerítéssel védett, és 24 órás portaszolgálattal ellátott magánfaluja [1]. A jövıben azonban 
valószínősíthetı, hogy – különösen a fıváros szuburbán zónájában – megismétlıdhetnek a 
hasonló esetek. 

A „magyar” lakóparktípust a Szegedi Vadaspark Lakópark példáján mutatjuk be. Területe 
korábban katonai rendeltetéső volt, építése 2004 körül indult meg [2]. A lakóparkban egyaránt 
elıfordul a társasházi és a magánházas beépítés (az elıbbi a jellemzıbb). A „lakópark” nincs 
elkerítve, nem ırzik, és nem nyújt pluszszolgáltatásokat a lakóinak. Ennek ellenére az ott élık 
magukénak érzik a területét, ahol a „nem kívánatos” személyeket nem fogadják szívesen. 
Térkapcsolataik leginkább a belvároshoz kötik ıket, a szomszédos, zömében hátrányos 
helyzető társadalmi csoportok által lakott városrésszel nemigen állnak kapcsolatban. A 
létesítmény csak két bejárattal rendelkezik, és lakosai valamilyen szinten meg tudják 
különböztetni magukat a nem ott élıktıl, vagyis a Vadaspark lakópark területe afféle 
„félmagánterületként” értelmezhetı. Érdekes, hogy a lakók ellenzik a környékükön az újabb 
(kereskedelmi célú) ingatlanfejlesztéseket, arra hivatkozva, hogy az növelné a környékük 
forgalmát. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy mit gondolnak a saját lakóparkjuk 
megépítésével járó hasonló, a környékre kifejtett hatásokról. A lakóparkban élık gyakran 
kifejezték és kifejezik elégedetlenségüket a lakások építési minıségét, hibáit illetıen [3]. 
Szeged önkormányzata – az említett terület eladásából befolyó jövedelmet leszámítva, és a 
terület funkcióváltását jóváhagyva – nem érintett és nem különösebben érdekelt a lakóparkkal 
kapcsolatos történésekben. Némileg késın hagyta jóvá a Vadaspark állatfajokra asszociáló 
utcaneveit, ami az itt élıknek – elmondásuk szerint – kellemetlenségeket okozott (például a 
postai kézbesítés akadályozása). 

A jövıben vélhetıen nı a lakóparkokhoz kapcsolódó problémák száma és jelentısége. 
Emiatt problémásnak látjuk, hogy esettanulmányunk során kiderült, hogy a településpolitika 
egyelıre felkészületlen e problémák kezelésére, és a „figyelmen kívül hagyás” taktikáját 
választja – emiatt pedig döntıen az ingatlanfejlesztık érdekei érvényesülnek. 
 
 

4.3. Helyi közszolgáltatások mőködtetése 
 

A településfejlesztés során keletkezı konfliktusok harmadik példájaként a 
közszolgáltatások közül az egészségügyi ellátást emeljük ki. Az egészségügyet azért kell 
kiemelten kezelnünk, mert a modern társadalomban a modern egészségügyi ellátás 
alapszükségletté vált. Nem elhanyagolható az sem, hogy hiányában az egyén végzetesen 
kiszolgáltatott lesz. 

Egészségügyi esettanulmányunk ide vonatkozó megállapításait egy békéscsabai 2004-
2005-ös alkalmazott kutatás eredményeire alapozzuk. A kutatás eredeti célja az volt, hogy 
melyek a legfontosabb, a város kompetenciájába tartozó egészségügyi fejlesztési célok és 
irányok. Ennek kapcsán a város egészségügyi statisztikai mutatóit hasonlítottuk össze az 
ország, a megye és hasonló helyzetben lévı, nem megyei kórházzal rendelkezı városokéval. 
Elemeztük a KSH és az MTA RKK kifejezetten Békéscsabára vonatkozó 2004-es kérdıíves 
felmérésének ide vonatkozó adatait, továbbá – jelen témánk szempontjából releváns – 
módszerünk volt, hogy a helyi egészségügy szereplıivel, illetve a helyi egészségügyet 
formáló szakpolitikusokkal és hivatalnokokkal interjúkat készítettünk. Az interjúk során – 
eredetileg azok „melléktermékeként” – kibontakozott egy olyan konfliktusmezı, amely a 
településfejlesztés eltérı nézıpontú és érdekő szereplıi közötti ellentétes véleményeket és 
törekvéseket foglalta magába a város egészségügyének fejlesztési irányaival kapcsolatban.  

Esettanulmányunkban így a következı kérdésekre keressük a választ. Hogyan tekintenek 
az egészségügyre, mint alapvetı helyi közszolgáltatásra a településfejlesztés különbözı 
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szereplıi? Hogyan ítélik meg az egészségügy helyzetét, mőködését, szerepét a város 
életében? Milyen eltérı fejlesztési elképzeléseik vannak az egyes csoportoknak? Milyen 
konfliktusok keletkeznek az eltérı elképzelések és érdekek következtében? 

A kutatás során az említett statisztikai elemzések és a dokumentumok tartalomelemzése 
mellett interjúkat készítettünk a polgármesteri hivatal egészségügyi osztályának 
munkatársaival, az ÁNTSZ vezetıivel, a városi kórház menedzsmentjével, háziorvosokkal, az 
ápolási szolgálat munkatársaival, orvosokkal, nıvérekkel.  

Az interjúkban az egészségügy összességében a jólét, a biztonság, a jó ellátottság és az 
erıforrások, a településhierarchiában elfoglalt hely szimbólumaként jelent meg, azonban 
differenciáltan. A település lakói számára a jólétet, a biztonságot, a helyben elérhetı biztos és 
jó gondoskodást jelenteti elsıdlegesen. Az egészségügy szereplıi (orvosok, egészségügyi 
szakigazgatás) elsısorban szakmai érvek miatt tartják fontosnak az egészségügyet (a 
betegségek megfelelı színvonalú kezelése helyben), illetve saját pozíciójuk biztosítását látják 
benne. Különösen az egészségügyi menedzsment esetén volt tapasztalható az elkötelezettség 
és a lojalitás is. A helyi politikusok, illetve szakpolitikusok a szakmai értéken túl az 
egészségügyre, mint a település rangjának biztosítását támogató eszközre is tekintenek (emeli 
a város rangját, ha van kórháza). 

Az eltérı álláspontokból adódóan a területfejlesztés különféle szereplıi gyökeresen 
eltérıen ítélték meg a város egészségügyi helyzetét. Ez a megítélés erısen függ a 
véleményalkotók érdekeitıl. A település lakóinak véleményét leginkább a kérdıívek adatai 
tükrözik. A megkérdezettek 58%-a véli úgy, hogy a város eddig túl keveset költött 
egészségügyre, ugyanakkor a város lakói erre az ágazatra költenének a legtöbbet4. Ez arra 
utal, hogy a város lakói a település egészségügyét komoly, megırzendı, sıt fejlesztendı 
értéknek tartják. Az egészségügyi ellátás színvonalát a lakosság lényegileg változatlannak 
tartja (2. ábra). Az orvosok és a szakpolitikusok az egészségügyet erıteljesen fejlesztendınek 
tartják. 

 
 

Egészségügy
211 Ft

Helyi gazdaságfejlesztés
139 Ft

Közbiztonság
92 Ft

Közoktatás
111 Ft

Kultúra, színház, sport
 69 Ft

Közmőfejlesztés 
144 Ft

Turizmus
72 Ft

Környezetvédelem
89 Ft

Segély, szociális 
tevékenység

72 Ft

 
 

2. ábra. Képzeletbeli 1000 Ft felosztása békéscsabai lakosai által – 2004 (Forrás MTA RKK kérdıíves 
felmérés) 

 
 

                                                 
4  Egy képzeletbeli 1000 Ft-ból 211 Ft-ot (a legtöbbet) költenének az egészségügy fejlesztésére. 
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Az eltérı nézıpontok és érdekek eltérı fejlesztési elképzeléseket indukáltak. Ezek 
elsısorban nem a lakosság és az önkormányzat, hanem az egészségügyi szakemberek, a 
szakpolitikusok, illetve az önkormányzat között léteztek. 

E kérdések közé tartozott, hogy milyen formában mőködjön az alapellátás, az egyes 
részeknek milyen legyen a tulajdonosi összetétele. A legfontosabb probléma a városi kórház 
helyzete volt. Ezen belül is kiemeltek voltak a kórházzal kapcsolatos privatizációs 
elképzelések. Az egyik nézıpont szerint a városi kórháznak elsısorban a város (és környéke) 
lakosait kell elsısorban szolgálni, stabil, megtakarításokra épülı gazdálkodással, 
önkormányzati tulajdonban. A másik nézıpont szerint részlegesen, vagy teljesen 
magántulajdonban kellene mőködnie, figyelembe véve a nyereségesség szempontjait is, 
esetleg bizonyos ellátási formáknak szakosodnia kellene határon túlról érkezı betegek 
kezelésére. 

Az eltérı érdekek konfliktusokban nyilvánultak meg, s a különféle elképzeléseket 
próbálták megjeleníteni a településfejlesztési, vagy ágazati tervdokumentumokban is. Így az 
eltérı fejlesztési törekvések következtében a szolgáltatást igénybe vevık véleménye háttérbe 
szorulhatott volna, ha az elképzelések valamelyike dominánsan megjelenik a 
településfejlesztési tervekben.  
 
 

5. Összegzés 
 

Tanulmányunkban áttekintettük a neoliberális településpolitikához kapcsolódó 
konfliktusok néhány lehetséges megjelenési formáját. Mint az esettanulmányokból kiderül, 
lényeges a településpolitika alakítóinak (politikusok, helyi társadalom) szerepe abban, hogy 
mennyire érvényesülnek az üzleti érdekek. Az esettanulmányaink három lehetséges reakciót 
tártak fel a neoliberális törekvésekkel szemben: az elsı esetben a helyi szereplık 
„behódoltak” a neoliberális érdekeknek, a második esettanulmányban a politikai szereplık 
figyelmen kívül hagyták a felmerülı problémákat, a helyi közszolgáltatások mőködtetése 
kapcsán pedig „hezitáló” álláspontra helyezkedve nem foglaltak állást egyik oldal mellett 
sem. Mindhárom esetben az egyes szereplık megkísérelték kisajátítatni a közérdeket; olyan 
módon fellépni, mintha a saját érdekeik egyben a közösség érdekei is lennének. 

A neoliberális településpolitika hatásai természetesen nem kizárólag negatívak. A 
modernizálás, a szolgáltatások hatékonnyá tétele, a városi terek rekonstrukciója szintén 
rendkívül lényegesek (PECK, J. – TICKELL, A. 2002). A versenyképesség növelése révén segíti 
a globális gazdaságba való bekapcsolódást, aminek révén új forrásokat von be a település a 
szociális ellátó rendszerek mőködtetéséhez. A verseny révén gyakran a helyi gazdasági 
szereplı teljesítménye és alkalmazkodóképessége is javul. Gyakran leírják azt is, hogy a 
fejlesztések, városrehabilitáció révén kellemes lakókörnyezet, jobb életkörülmények jönnek 
létre. Tanulmányunkban azért a negatív hatásokat emeltük ki, mert kevés kivételtıl eltekintve 
a hazai geográfia és területfejlesztési diskurzust az elınyök hangsúlyozása uralja. 
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Korom Annamária1 
 

A vidékfejlesztés stratégiája Franciaországban 
 

 
1. Bevezetés 

 
 A gazdasági és a társadalmi változások megbontották a tradicionális város-vidék 
dichotómiát. A vidéki térbe kiáramló városi népesség és a megjelenı új funkciók növelik a 
vidék sokszínőségét. A geográfiai kutatások, a jogszabályok, a statisztika és a 
területfejlesztési politika által használt vidéklehatárolás kritériumai között eltérések vannak – 
még ha hajszálnyiak is – mert más-más szempontot tartanak hangsúlyosnak. A lehatárolás 
módjai nagymértékben befolyásolják a települések mindazon állami támogatásokhoz, 
kedvezményekhez és pályázati forrásokhoz való hozzájutását, melyek felhasználásával 
környezetük élhetıbbé, versenyképesebbé válhat. A legfontosabb a helyi aktorok aktivitása, 
hiszen ezen források megszerzéséhez és megfelelı felhasználásához egy magas szintő 
együttmőködés és szakmai potenciállal rendelkezı helyi közegre van szükség. 
 A francia vidékfejlesztés legfontosabb stratégiai iránya a szubszidiaritás elvével 
összhangban a lokális szintő együttmőködések segítése. A tanulmány célja, hogy bemutassa a 
stratégia alkotás szempontjából oly fontos lokális szintő együttmőködések formáit és kereteit.  
 
 

2. A települési környezet és a települési együttmőködések 
 

 A háborút követı gazdasági, társadalmi átalakulások változásokat hoztak mind a városi, 
mind a vidéki terekben. Az 1950-es évek gazdasági fellendülésének és a mezıgazdaság 
technikai fejlıdésének hatására megindult a városokba áramlás. A városok zsúfoltsága nıtt, 
ugyanakkor megindult a vidéki települések elnéptelenedése, elöregedése. A 1970-es évektıl 
megindult a városi népesség kiáramlása a vidék felé, mivel felfedezték annak értékeit (pl. 
tisztább, csendesebb, egészségesebb környezet, rekreációs lehetıségek). A kiáramló népesség 
viszont új igényeket fogalmazott meg a vidéki környezettel kapcsolatban. 
 A települési együttmőködések kezdetei a 1960-as évekre nyúlnak vissza Franciaországban. 
Alapvetıen azzal a céllal jöttek létre, hogy a települések minél hatékonyabban lássák el a 
kötelezı feladataikat (pl.: ivóvíz ellátás, szennyvízkezelés, útfenntartás, stb.) és az ehhez 
kapcsolódó fejlesztési tevékenységeket. Az évtizedek során az együttmőködéseknek egy 
szövevényes hálózata jött létre, melynek átláthatóvá tételéhez a francia állam az 1990-es évek 
végén három törvénycsomagot dolgozott ki. A törvénycsomagok meghatározták a kistérségi 
szintő együttmőködések és társulások intézményi formáját, valamint tisztázták azok pénzügyi, 
jogi, tervezési hátterét is. 
 
 

3. A települési együttmőködések tartalmát és formáját tisztázó törvények 
 
 Kistérségen a megye és települési szint közé esı tervezési szintet érthetjük, melynek 
tartalmát a települések közötti együttmőködések adják. Franciaországnak nincs akkreditált 
NUTS IV. szintje, de több olyan kezdeményezés is létezik, amely ennek a szintnek 
feleltethetı meg. 

                                                 
1 Korom Annamária Szegedi Tudományegyetem, TTK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged E-mail: 
korom.annamaria@gmail.com 
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 „A mezıgazdaság fejlesztésérıl és a fenntartható területfejlesztésrıl szóló kerettörvény”2 
elıtérbe helyezi fenntartható fejlıdés szemléletét és a részvételi demokrácia jelentıségét a 
területfejlesztésben. Négy fı stratégiai irányt fogalmaz meg: 

• Kiegyensúlyozottabb városhálózat létrehozása európai és nemzetközi szinten is jelentıs 
fejlıdési pólusok erısítésével, ellensúlyozva a Párizsi-medencét. 

• Helyi fejlesztések támogatása, amely a városi és vidéki terek társadalmi szolidaritásán 
és komplementaritásán alapul. A tájegység („pays) kategóriájának bevezetésével a helyi 
potenciák mozgósítása, a települési együttmőködésekre és a helyi aktorok részvételére 
és kezdeményezésére támaszkodva. 

• Agglomerációk szervezésének bátorításával támogatni a gazdasági fejlıdést, a népesség 
integrációját, a szolgáltatások és a helyi javak egyenlı szétosztását. 

• A hátrányos helyzetben lévı területek támogatása (pl.: hanyatló vidéki területek, elzárt 
vidéki területek, szervezetlen városi terek vagy gazdasági társadalmi problémákat 
túlzottan felhalmozó városi terek, egyes partvidéki zónák és hegyvidéki területek stb.) 
megalkotva a rurális revitalizáció zónájának fogalmát. 

„A települések közötti együttmőködést erısítı és egyszerősítı törvény”3 alapvetı célja, hogy 
átláthatóvá tegye az egymásra épült települési együttmőködési rendszereket, illetve rendezzék 
az átadott kompetenciák körét. Saját pénzeszközöket és adóformát is biztosít ezek 
mőködéséhez. A törvény a települések földrajzilag összefüggı és koherens halmazait alkotja 
meg, amelyek ún. „közösségeket” alkotnak. Figyelembe véve demográfiai súlyukat és térbeli 
kiterjedésüket a közösségeknek három típusát4 különböztetik meg. 
 A két törvény egy új intézmény típust is megnevez a települési társulások és tájegységek 
feladatainak kezelésére, hogy egységesítse a kialakult szervezeti típusok szövevényes 
hálózatát. A települések közötti együttmőködést segítı közcélú szervezetek (EPCI-ket)5 
létrehozásának célja a települések szétaprózottságából és a decentralizáció hiányosságaiból 
adódó nehézségek áthidalása. Habár nem tették kötelezıvé ezt az intézményi formát, de 
remélik, hogy természetes módon fognak átalakulni a régi intézmény típusok EPCI-vé. 
 „A városok szolidaritásáról és megújításáról szóló törvény”6 a városi és vidéki térségi 
közötti összhangot teremti meg az egységes tervezési dokumentumok meghatározásával. Az 
Összehangolt Térségfejlesztési Koncepció, ami az összehangoltabb város- és területpolitikák 
keretében igyekszik a településközi fejlesztési törekvéseket harmonizálni. Három alapelve 
van: a városi és vidéki terek közötti egyensúly megteremtése, a város társadalmi és 
funkcionális sokoldalúságának biztosítása és a természeti környezet tisztelete. A cél, hogy a 
helyi együttmőködések olyan hosszú távú terveket dolgozzanak ki, melyek összhangban 
vannak az állami törekvésekkel. A hatékonyabb forráselosztás miatt a társulások a megyével, 
a régióval és az állammal is szerzıdést köthetnek. 

                                                 
2 La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (1999. június 25.) 
3 La loi relative au renforcement et à la simplification de la cooperation intercommunale (1999. július 12.) 
4 

• A nagyvárost övezı települések közössége (nagyvárosi térségi közösség - communauté urbaine): olyan 
összefüggı, urbanizált település-együttes, amelynek több mint 500 000 lakosa van. 

• Az agglomerálódott települések közössége (agglomerálódott térségi közösség - communauté 
d’agglomération): olyan összefüggı, urbanizált település-együttes, amelynek legalább 50 000 lakosa van 
és egy vagy több olyan település körül helyezkedik el, amelynek lakosságszáma meghaladja a 15 000 fıt. 

• A kis- és középtelepülések városi közössége (települési közösségek – communauté des communes): olyan 
összefüggı folyamatos beépítettségő urbanizált övezet, amelyhez három 500 és 50 000 fıs városi 
lakosság tartozik. 

5 EPCI – Établissement public de coopération intercommunale (települések közötti együttmőködést segítı 
közcélú szervezet): a településközi együttmőködések leggyakrabban választott intézményi formája. Két típusa 
van: az egyik a tagok hozzájárulásából tartja fenn magát, a másik típus pedig saját adóbevétellel rendelkezik. 
6 La loi solidarité et renouvellement urbains (2000.december 13.) 



TELEPÜLÉSPOLITIKA-TELEPÜLÉSTERVEZÉS-TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

207 

 A három törvénynek köszönhetıen megindult a települési együttmőködések 
újjászervezıdése a törvényi keretek adta települési közösségek és tájegységek mentén 
(1. ábra és 2. ábra). 2007 január 1-én a 36.433 francia településbıl 33.141 település (kb. 
91%-uk) tartozott valamilyen települési együttmőködéshez, és ez a népesség 85%-át jelentette 
(54,2 millió fıt). A települési együttmőködések száma 2.588 volt, amelybıl 14 nagyvárosi 
térségi közösség és 164 agglomerálódott térségi közösség. Egy települési együttmőködéshez 
átlagosan 13 település tartozik és a lakosságszám átlagértéke 20.000 fı. A tájegységek száma 
2007. január 1-én 344 volt. Egy tájegység átlagos mérete 1.177 km2 és átlagosan 79 települést 
és 74.300 fıt foglal magába. 
 

   
 

1. ábra. Települési együttmőködések térbeli lefedettsége 1992 -ben és 2006-ban (Forrás: L'Assemblée 
des communautés de France; www.intercommunalites.com) 

 
 

   
 

2. ábra. Tájegységek térbeli lefedettsége 2000, 2002, 2005; (Forrás: Entreprises Territoires et 
Développement; www.projetdeterritoire.com) 

 
 

4. A területi együttmőködések rendszere 
 

 A települési közösségek egyértelmően megfeleltethetıek a magyar többcélú települési 
társulásoknak. Viszont a tájegységek értelmezése sokkal bonyolultabb feladat. A tájegység 
tervezési tér, de nem jelent újabb közigazgatási szintet. Területének lehatárolásánál 
figyelembe kell venni a területi kohéziós tényezıket, pl.: történelmi, geográfiai, gazdasági, 
társadalmi és kulturális tényezıket és a kooperációs szokásokat is. Területének a szomszédos 
urbanizált övezetek és a természetvédelem alá esı területek szabnak határt. Az 
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agglomerálódott térségi közösség hátországaként is értelmezhetı, amely akár több megyét és 
régiót is érinthet. Az adott tájegység létrejöttében érintett civil, politikai és gazdasági 
szereplıkbıl áll fel a fejlesztési tanács, amely egy konzultációs fórum és javaslattevı szerv. 
Legfıbb feladata az adott tájegység fenntartható fejlesztési chartájának megalkotása, amely a 
közös hosszú távú politikai tervek kidolgozását és a rendezési és fejlesztési kezdeményezések 
összehangolását jelenti. A charta alapul szolgál a régióval és/vagy az állammal kötendı 
szerzıdéseknek, illetve adott esetben a szomszédos regionális természetvédelmi parkokkal 
kötendı megállapodásnak (3. ábra). 
 A regionális parkok és tájegységek között számos hasonlóság van. A parkok is részt 
vesznek a helyi területrendezésben és fejlesztésben. Ha a tájegység és a regionális 
természetvédelmi park területe egybevág, akkor választani kell a két struktúra között. Persze 
az is elıfordulhat, hogy csak részben fedi egymást. Ebben az esetben harmonizálni kell a 
területhatárokat, vagy a tájegység vagy a park területének csökkentésével vagy mindkettıjük 
területének csökkentésével. Ha ez a fajta harmonizáció nem járható út, akkor egy 
megállapodás keretében kell tisztázni ennek okait, illetve a kompetenciákat. A helyzet akkor a 
legbonyolultabb, amikor egy parkot több tájegység is érint: ebben az esetben annyi 
megállapodást kell kötni, ahány tájegység átfedi a parkot. 
 Ahogy a tájegységek számára a fejlesztési charta, úgy az agglomerációk számára az 
agglomerációs terv jelenti a fejlesztés alapdokumentumát (adott eseten ez a 
településfejlesztési koncepció), ezek alapján születnek az Állam-Régió tervszerzıdések.  
 Persze vannak olyan agglomerációs terek, melyek nem alkotnak települési közösséget, így 
nem rendelkeznek településfejlesztési koncepcióval sem, de adott fejlesztési cél érdekében 
összefoghatnak és lehet agglomerációs fejlesztési tervük. 
 Mint már említettük a települési közösségek intézményesített formája a települések közötti 
együttmőködést segítı közcélú szervezet (EPCI), amelyhez csatlakozhatnak a tájegységek is 
vagy létrehozhatnak saját EPCI-t. Míg a tájegységek feladata az adottságoknak megfelelı 
fejlesztési irányok, tervek kidolgozása, addig a települési közösségek EPCI-jeinek vannak 
kötelezı és vállalható feladatai, amelyek köre attól is függ, hogy melyik települési közösség 
kategóriába tartozik. 
 A kis és középvárosi települési közösségeknek két fı tevékenységi köre van (terület- és 
gazdaságfejlesztési programok kidolgozása) és az alábbi kompetencia körökbıl legalább 
egyet fel kell vállalnia: környezetvédelem; lakáspolitika; úthálózat fenntartás és fejlesztés; 
alapfokú oktatási, sport és kulturális intézmények mőködtetése, fenntartása és fejlesztése. 
 Az agglomerálódott térségi közösségek tevékenységi körei a következık: 
gazdaságfejlesztés, területrendezés az ágazati és szektorális terveknek megfelelıen, lakás- és 
várospolitika kidolgozása, és legalább három feladatot el kell látnia az alábbiakból: a térségi 
közösség úthálózatának és parkolóhelyeinek fenntartása és fejlesztése; kommunális 
hulladékkezelés; ivóvízellátás biztosítása; lakókörnyezet és környezetvédelem; kulturális és 
sport intézmények fenntartása, kezelése, fejlesztése. 
 A nagyvárosi térségi közösségek kompetencia köre a legszélesebb: gazdasági, kulturális és 
szociális fejlesztési, rendezési tervek kidolgozása; területrendezés és fejlesztés; lakás- és 
várospolitika; közszolgáltatások; környezetvédelem és életminıség javítása; és adott esetben a 
megyétıl átvállalhatja a szociális ügyek intézését is. 
 Ezen feladatok ellátásához az állam is biztosít forrásokat, amelyek keretét és összegét a 
tervszerzıdések biztosítják, és a települési közösségek maguk is rendelhetnek hozzá saját 
forrásokat (tagdíj és/vagy saját adó), illetve pályázhatnak a különféle fejlesztési tervek 
megvalósítására. 
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3.ábra. A területi együttmőködések rendszere (Forrás: Brinbaum D. et al. (szerk.), 2002., Nouveau 
cadre législatif et dispositif d’accompagnement du développement local, Chambres d’Agriculture, 

No.911. p. 14.) 
 

 
5. A vidékfejlesztés stratégiai irányai 

 
 A 2005. február 23-án elfogadott vidéki területek fejlesztésére vonatkozó törvényben 
megfogalmazott célok megvalósítása is a települési együttmőködésekre épít. 
 A törvény által meghatározott hét stratégiai irány egyike a különösen érzékeny vidéki 
területeket (rurális revitalizáció zónái) fejlesztése, melyek lehatárolásánál a demográfiai, 
gazdasági-társadalmi kritériumok mellett intézményi kritériumnak is meg kell felelni. Tehát, 
ahhoz, hogy egy település része legyen az érzékeny vidéki területeknek, és rendelkezzen a 
törvény által biztosított adó és szociális kedvezményekkel, egy EPCI-hez kell tartoznia. 
 A vidéki területek fejlesztésére vonatkozó törvény további hat stratégiai iránya a 
foglalkoztatottság támogatása; a mezıgazdasági és lovászati tevékenységek fejlesztése; az 
egészségügyi szolgáltatások erısítése; a közszolgáltatások fejlesztése; a vidéki építészeti 
örökség védelme és felújítása és a lakásállomány fejlesztése; a mezıgazdasági és a természeti 
területek megóvása és valorizációja. A törvény az EPCI-ken keresztül adókedvezményeket is 
biztosít a foglalkoztatottság növelését elısegítı vállalkozások és beruházások számára. 
 Foglalkoztatottság támogatásán belül kiemelik a képzések fontosságát, ami a szezonális 
munkások munkavállalási lehetıségeit bıvítené. 
 A mezıgazdasági tevékenységek fejlesztése magába foglalja a fiatal földmővesek 
letelepedésének támogatását, a mezıgazdaság sokfunkcióssá tételét, a lovászati, az 
agroturizmus és az egyéb szabadidıs tevékenységek lehetıségeinek bıvítésével. A 
mezıgazdasági és a természeti területek megóvása és valorizációja több törekvést is magába 
foglal. Egyrészt az elıvárosok területigényével szemben meg kell óvni az ott található 
mezıgazdasági területeket. Másrészt a különleges természeti területek esetében (pl. regionális 
vagy nemzeti parkok) meg kell teremteni a megfelelı egyensúlyt a mezıgazdasági, az 
erdészeti, a pásztor és a vadászati tevékenységek között. Figyelemmel kell lenni a túra 
útvonalak fenn- és rendbe tartására is. A hegyvidékek és a vizes területek (mocsarak, 
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mangrovék, tızeglápok) degradáció elleni védelme érdekében pedig összehangoltabb 
együttmőködést kell kialakítani. 
 Az egészségügyi szolgáltatások fenntartásának és javításának egyik megoldását abban 
látják, hogy vonzó körülményeket kell teremteni a fiatal orvosok, orvostanhallgatók számára. 
 A közszolgáltatások újjászervezése pl. „közszolgáltató házak” segítségével, ahol helyet 
kapnak magánszolgáltatók is, valamint fontos az alapszolgáltatások (posta, iskolai 
buszjáratok) biztosítása. 
 A vidéki építészeti örökségek védelmén túl fontos feladat a lakásállomány fejlesztése, ezen 
belül a megfelelı minıségő szálláslehetıségek biztosítása elérhetı áron a turisták vagy a 
szezonális munkások számára. Fontos kérdés az egyedi természeti területeken (pl. 
hegyvidéken és tavak környékén) létesülı szálláshelyek szabályozása is. 
 
 

6. Összegzés 
 
 A francia országos területfejlesztési politika a spontán módon létrejövı térbeli gazdasági és 
társadalmi folyamatokat igyekszik rendezni és „kihasználni”. A térségi együttmőködések 
komplex hálózata már évtizedek óta hatékonyan mőködik, köszönhetıen a mentalitásnak, a 
jól mőködı civil szférának és gazdaságnak. Az 1999-tıl megjelenı törvények megerısítették 
ezeket a szövetkezéseket, illetve igyekeznek azok bonyolult hálózatát leegyszerősíteni, 
egységesíteni egy hatékonyabb forráselosztás érdekében. 
 Habár nem létezik az EU-ban akkreditált francia kistérségi szint, de ha azt vesszük alapul, 
hogy Magyarországon is a települési társulások alkotják a kistérségi szintet, akkor méltán 
tekinthetjük a francia települési közösségek három kategóriáját és a tájegységeket a francia 
kistérségi szintnek, melynek szintén célja a vidéki térségek fejlesztése és megırzése, de a 
települések és a városok aktív közremőködésével. Jellemzı, hogy a vidéki térség egyfajta 
komplementer párként egészíti ki a városi térséget. A vidéki és városi terek közötti 
ellentmondások és érdekféltések Franciaországban is befolyásolják az együttmőködési 
hajlandóságot és a megvalósult együttmőködések típusát.  
 A magyar területfejlesztés számára a jövıben értékes tapasztalatokat jelenthet a koherens, 
alulról építkezı és a nemzetközi forrásokat jól „kihasználó” francia települési 
együttmőködések és tájegységek részletesebb vizsgálata. Érdemes lenne elemezni azt, hogy 
az alkalmazott lehatárolási módszerek, a szemléletmód és a városi és a vidéki terek közötti 
ellentéteket, érdekféltések kezelésének tapasztalatai mennyire adaptálhatók a magyar 
viszonyokra. 
 

Irodalom 
 
BRINBAUM D. et al. (szerk.) 2002: Les „pays”: de leur origine à leur reconnaissance juridique. Chambres 

d’Agriculture, No.911. pp. 7-31 
BRINBAUM D. et al. (szerk.) 2002: Nouveau cadre législatif et dispositif d’accompagnement du développement 

local. Chambres d’Agriculture, No.911. pp. 11-23. 
BRINBAUM D. et al (szerk.) 2002: Les „pays”: du projet au contrat de pays. Chambres d’Agriculture, No.911. 

pp. 24-32 
ÉCREMENT B. et al. (szerk.) 2001: Város, lakás, közlekedés (Franciaországi tapasztalatok). Falu Város Régió 

különszáma, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. 117p. 
Loi rélative au développement des territoires ruraux, Guide pratique des principales mesures et exemples. 

Rédaction: Délégation à l’information et à la communication et Direction générale de la forêt et des 
affaires rurales. 2005 juillet, 20p. (www.agriculture.gouv.fr) 

www.agriculture.gouv.fr 
www.diact.gouv.fr 
www.intercommunalites.com 
www.projetdeterritoire.com 



TELEPÜLÉSPOLITIKA-TELEPÜLÉSTERVEZÉS-TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

211 

Darabos József Attila1 
 

A Környezeti Operatív Program (2007-2013) várható hatása 
az Észak-Erdélyi Régió infrastruktúrájának fejlıdésére 

 
 

1. Bevezetı 
 
 A területfejlesztés lényeges elemeként, a környezet minıségének javítása kimagasló 
fontossággal bír a lakossági tényezı általános jóléte és következésképpen az egészséges 
gazdasági fejlıdés szempontjából. (BENEDEK J. 2006)  
 A környezeti infrastruktúra győjtıfogalomként a szennyvízkezelés/ivóvízminıség javítást, 
hulladékgazdálkodást, légszennyezés enyhítését/kiküszöbölését, védett természeti értékek és 
területek megırzését/helyreállítását/fejlesztését, természeti kockázatok és katasztrófák 
megelızését/kiküszöbölését, valamint a szakképzett humánerıforrást és intézményrendszert 
foglalja magába. 
 A környezeti infrastruktúra fenntarthatóság szellemében történı fejlesztése elınyös 
feltételeket teremt a gazdaság átalakításához és a területi kohézió megteremtéséhez. 
 A környezetvédelem erısítése, természetvédelmi és vízügyi problémák megoldása, 
valamint a kapcsolódó intézkedések révén úgy rövid, mind hosszú távon elısegíti az 
életminıség javulását. 
 A környezeti infrastruktúra hatékony és optimális kialakítása elısegíti a fenntartható 
fejlıdést, és javítja az ország nemzetközi versenyképességét. 
 A környezeti infrastruktúra elemeinek térben megfelelı kialakítása elısegíti a régiók, 
különösen a hátrányos helyzető térségek kulturális és természeti örökségének védelmét, 
fejlesztését, valamint lehetıséget ad fokozottabb részvételükre a gazdasági fejlıdésben 

(Környezetvédelem és Fenntartható Fejlıdés Minisztériuma, 2007). 
 
 

2. Az Északnyugati Fejlesztési  Régió rövid bemutatása 
 
 A régió Bihar, Beszterce-Naszód, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szilágy megyét foglalja 
magába. 35 várost, 399 községet, 1823 falvat ölel fel, területe 34.159 km2 . 
 A domborzat morfológiáját a domb-, hegyvidék dominálja, de helyenként a síkvidék és 
fennsík is jellemzı domborzati forma. A Szamos, Körösök, Kraszna a fontosabb vízgyőjtık a 
régió területén. A népesség tekintetében romániai viszonylatban, a negyedik helyen áll 
2.744.919 lakossal. A demográfiai statisztikákat figyelembe véve, megállapítjuk, hogy 2000 
és 2003 között csökkent a lakosságszám. Regionális szinten három nagyon fontos fejlesztési 
pólus található, mégpedig Kolozsvár, Nagybánya és Nagyvárad. 
 A régióban lévı települések gazdasága szoros összeköttetésben van a helyi természeti 
erıforrásokkal és a földrajzi helyzetükkel (Környezetvédelem és Fenntartható Fejlıdés 
Minisztériuma, 2007). 
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3. A vízgazdálkodás helyzete az Északnyugati Fejlesztési Régióban 
 
 A 6476 km-es ivóvíz- és a 2208 km-es szennyvízhálózat modernizálása és bıvítése az elsı 
priororitási tengely a Környezeti Operatív Program keretén belül, amelyet a Kohéziós Alapból 
finanszíroznak. ISPA alapból gazdálkodó csıvégi projektek a dokumentáció elıkészítését, a 
vízszolgáltatás regionalizációját, vagyis megyei szintő megközelítését célozták meg. 
Távlatilag vízgyőjtıkben kell gondolkodni, éspedig a hidrológiai mérıállomások 
csoportosítása az eredményes vízgazdálkodás, adatgyőjtés érdekében (pl. Szamos-Tisza 
Vízügyi Igazgatóság), valamint a vízszolgáltató vállalat a helybéli vízgyőjtık ésszerő 
kihasználása következtében elláthatja a környezı településeket. Fontos megjegyezni, hogy 
lényeges a megyei és helyi önkormányzatok együttmőködése. 
 E prioritási tengely keretén belül az Északnyugati Fejlesztési Régióban hat nagyobb 
projekt van elıkészületben.  
 
 

3.1. Kolozs és Szilágy megye 
 
 A Kolozsvár székhelyő vízszolgáltató több szempontból is úttörımunkát végzett. 
Együttmőködés szempontjából példaértékő hozzáállást bizonyított a megyei és helyi 
önkormányzat. A távlati célokat a lakosság szolgálatában sikerült a mindennapi politikai 
perpatvarok fölé emelni.  
 A két megye Szamos vízgyőjtıhöz tartozó területen (kb. 600.000 fogyasztó – országos 
szinten III. hely) a regionális szolgáltatás 2006 júliusától mőködik. 
 A projektdokumentáció elıkészítésében is nagy felelısséget vállaltak a szolgáltató 
szakemberei. A négy projekt-végrehajtási egység alkalmazottai komoly szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek. A közbeszerzési eljárásokat elkezdték a végsı brüsszeli jóváhagyás elıtt. 2007 
szeptemberében a 200 millió eurós értékő projektet Brüsszelbe küldték és körülbelül négy 
héten belül jóváhagyja a Bizottság.  
 Az intézményi szempontok ellenırzése elırehaladott fázisban van, valamint a helyi 
tanácsok végleges határozatai 2007 november 9-re elkészültek.  
 
 

3.2. Torda-Aranyosgyéres 
 
 Egy másik projekt Kolozs megye területén, a Maros-vízgyőjtı medencéjében, Torda-
Aranyosgyéres kistérségi szolgáltató gondnoksága alatt fog megvalósulni. Meg kell említeni, 
hogy általános jelenség, a valamikori közigazgatási egységek szakadár magatartása. A 
legnagyobb gond, hogy a szolgáltató kevés jól képzett humánerıforrással és tapasztalattal 
rendelkezik. A körülbelül 80 millió eurós projektet elküldték Brüsszelbe és jóváhagyásra vár. 
 
 

3.3. Bihar és Beszterce-Naszód megye 
 
 Bihar és Beszterce-Naszód megye számára a minsztérium bankkölcsönbıl fedezi a projekt-
elıkészítési költségeket. A konzultáns cég a megyei Master Plan kidolgozásán munkálkodik. 
A stratégia kidolgozásában zavart okoz az országos alapokból beindított kisprojektek 
tervezetlensége, minıségi hiányosságai, túlméretezések, magas mőködtetési költségek. 
 Egyeztetések folytak a Beszterce-Naszód Megyei Tanács elnöke, a környezı települések 
polgármesterei, valamint a konzultáns cég képviselıi között, három település vezetékes 
ivóvízzel, szennyvízelvezetı csatornával és szennyvíztisztító állomással való ellátása végett. 
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A helyi önkormányzat jóvá is hagyta a terveket. A három település a Oláhszentgyörgy 
szennyvíztisztító állomásra lesz kötve. 
 
 

3.4. Egyéb vízgazdálkodási projektek 
 
 Szatmár megyében szintén ISPA alapból készül a projekt. Viszonylag zökkenımentes a 
regionalizáció. A magántıke részvétele kizárt, ezért gondokkal küszködnek azok az 
önkormányzatok, amelyek elsiették a magánosítást. 
 Máramaros megyében léteznek kisebb területet érintı tervek, de még nem tisztázott ki 
fogja elkészíteni megyei szinten a beruházási stratégiát. 
 
 

4. A hulladékgazdálkodás helyzete az Észak-nyugati Fejlesztési Régióban 
 
 Az integrált hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése, kármentesítés a történelmi 
szennyezıdés által sújtott területeken képezi a második prioritási tengelyt a KOP keretén 
belül, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszíroznak.  
 Régió szinten 32, normáknak meg nem felelı, hulladéktározó létezik, ezenkívül 3 
szolgáltatását leállították, majd szakszerően bezárják. 2005-ben a városi lakosság 92%-a és a 
vidéki lakosság 23%-a részesedett hulladékgyőjtési szolgáltatásban (Környezetvédelem és 
Fenntartható Fejlıdés Minisztériuma, 2007). 
 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv irányadó impulzusa hatására elkészültek a 
regionális hulladékgazdálkodási tervek is, sıt megyei- és településszinten is készen állnak a 
tervdokumentumok.  
 Bihar megye élenjár, mivel a köz- és magánszféra együttmőködése által, egy, a környezeti 
elıírásoknak megfelelı hulladéktelep kialakítása útján indult el, melyet azonban még 
fejleszteni kell ahhoz, hogy a teljes megyét ellássa. Jelenleg, Várad városát és a környezı 
településeket látja el. A hulladéktározó 22,7 ha-os területe 800 ezer köbméteres kapacitással 
rendelkezik. 
 Szatmár megye kormányzati pénzekbıl indított útjára a befektetését. Megoldották a 
közbeszerzési eljárást, az építkezés már folyamatban van. 
 Máramaros megyében a hatástanulmányok még nincsenek készen, valamint a Kolozsvár 
székhelyő Regionális Környezetvédelmi Ügynökség még nem adta ki az ezzel kapcsolatos 
dokumentumokat.  
 Beszterce-Naszód megyében 2007. október 16-17-én tartottak nyilvános megbeszélést a 
hulladékprojekt hatástanulmányát illetıen. Az állampolgárok részérıl nem volt semmi negatív 
visszajelzés. 2007. október 24-én a besztercei győlés alkalmával, hiányosságai miatt, 
visszautasították a környezeti hatástanulmányt és kérvényezték a 14 napon belüli kijavítását. 
 Beszterce és Máramaros megye ISPA 2003, míg Kolozs és Szilágy megye ISPA 2005 
projektek által igyekszik elıkészíteni a projektdokumentációt ahhoz, hogy a Strukturális 
Alapokból megvalósulhasson az integrált hulladékgazdálkodás.  
 2007. október 25-én a konzultáns cég képviselıi meglátogatták a zilahi hulladéktározásra 
ajánlott telephelyet. A különbözı tényezık vizsgálata alapján, arra a következtetésre jutottak, 
hogy a helyszín megfelel az elvárásoknak. Követekezésképpen, elkezdıdhetnek a terepen 
való technikai vizsgálatok. 
 
 

 
5. A városi szennyezı főtıberendezések helyzete 
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 A hıerımővek és városi távfőtési rendszerek felújítása a nagyobb légszennyezıdés által 
érintett területeken képezi a harmadik prioritási tengelyt a KOP keretén belül, amelyet a 
Kohéziós Alapból finanszíroznak. Országos szinten, a városi lakosság 52%-a részesül 
távfőtési szolgáltatásban (Környezetvédelem és Fenntartható Fejlıdés Minisztériuma, 2007). 
 Kolozsváron kétféle központi berendezés létezik, mégpedig kisteljesítményő, amely 1 vagy 
3 tömbháznak szolgáltat főtést, és nagy teljesítményő, amely több tucat tömbháznak is képes 
hıenergiát szolgáltatni. E központokat az utóbbi években korszerősítették. Léteznek 
monitorizáló irodák, ahonnan több egységet ellenıriznek, sajátos telefonos rendszer 
segítségével. Minden negyedre kirendeltek egy intervenciós egységet. Ennek következtében, 
kevesebb munkaerıre van szükség. Funkcionális hátránya, hogy üzemzavar esetén a 
rendszeren belül csak a rendszer automatikus kikapcsolása után tudják diagnosztizálni a 
problémát. Ezzel szemben, a korszerősítés elıtti idıszakban, minden hıközpontban volt egy 
felelıs megfigyelı munkás, aki a meghibásodást idıben, csaknem azonnal a helyszínen 
észlelte, ezzel elkerülve a főtés esetleges kikapcsolását, valamint komolyabb meghibásodás 
esetén azonnal megszakíthatta a szolgáltatást, elkerülve a károk súlyosbodását. 
 Országos viszonylatban, Kolozsvár élenjár, hiszen a távfőtésben német, osztrák, olasz 
technológiát alkalmaztak. A régió legnagyobb főtıberendezései nem felelnek meg az EU 
direktívának (2001/80/CE), mivelhogy magas a fajlagos kibocsátás SO2 és NOx 
mennyiségének viszonylatában. 
 Ennek érdekében, jelenleg több megye települése főtıberendezéssel kapcsolatos technikai 
információkkal kitöltött jelentéseket küldött a Környezetvédelem és Fenntartható Fejlıdés 
Minisztériumához, annak érdekében, hogy elkészítsenek egy költségvetési tervet és 
megállapítsák, mely települések szorulnak leginkább finanszírozásra és melyek igénylik a 
legnagyobb pénzösszeget. Ezt követıen, rendszer megvalósítása érdekében, technikai tervek 
kíséretében, elkészül a szükséges technológia alapos kigondolása.  
 
 

6. Természetvédelem 
 
 A hatékony igazgatási rendszerek megvalósítása a Natura 2000 hálózatban és a nemzeti 
szinten védett területek szintjén képezi a negyedik prioritási tengelyt a KOP keretén belül, 
amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszíroznak.  
 Romániának eleget kell tennie az Európai Unió természetvédelmi követelményeinek, 
mégpedig növelnie kell a természetvédelmi területek nagyságát. A 2000-ben 4,63%-os arányt 
2015-re 15%-osra kell növelni. 
 Az élıhely- és madárvédelmi direktívák hatékony alkalmazása érdekében, az összes 
jellegzetes faj és terület listájának elkészítésére van szükség. 
 Fontos megemlíteni, hogy létrejött a Nemkormányzati Szervezetek Natura 2000 Románia 
36 tagú koalíciója. 
 

 
7. Az infrastruktúrafejlesztés a természeti kockázatok, katasztrófák megelızése, 

kiküszöbölése érdekében 
 
 A természeti katasztrófák megelızése és infrastruktúra kiépítése árvízveszély ellen képezi 
az ötödik prioritási tengelyt a KOP keretén belül, amelyet a Kohéziós Alapból finanszíroznak. 
 Sajnos, jelenleg, régió szinten még nem történt kezdeményezés. 
 

8. A technikai segítségnyújtás 
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 A technikai segítségnyújtás képezi a hatodik prioritási tengelyt a KOP keretén belül, 
amelyet az Kohéziós Alapból finanszíroznak.  
 A KOP intézményi háttere az Irányító Hatóságból, amely a Környezetvédelem és 
Fenntartható Fejlıdés Minisztériuma keretén belül található igazgatóság, 8 Regionális 
Közremőködı Szervezetbıl, a fejlesztési régiók szintjén amelyeket közvetlenül a 
minisztériumnak rendelték alá, jogi személyiség nélkül és a Végsı Kedvezményezettekbıl áll, 
amelyekre az elıcsatlakozási idıszakhoz képest jóval fontosabb szerep hárul a projekt 
irányításában és végrehajtásában. 
 A fenti intézményeken kívül fontos szerepet vállalnak a védett területek kezelıi, megyei és 
regionális környezetvédelmi ügynökségek, megyei és helyi önkormányzatok, civil szervezetek, 
kutatóintézetek, egyetemek, múzeumok. 
 
 

9. Általános következtetések 
 
 A Környezeti Operatív Program hozzájárulása az Észak-nyugati Fejlesztési Régió 
környezeti infrastruktúrájának fejlıdéséhez nem valósulhat meg idıben és nem javíthat a 
régió helyzetén, hacsak meg nem oldjuk vagy legalább enyhítünk az alábbi problémákon. 
Nagyon fontos beismerni, feltárni azokat a gondokat, amelyek jelenleg fékezik a projektek 
elırehaladását. 
 A határidık szempontjából megállapítandó az a tény, hogy a projektek túlnyomó része 
még kezdetleges állapotban van.  
Ennek okai a következık: 

• Egyes projekteknél, a rendelkezésre álló adatok nem megbízhatóak, nem szolgáltatnak 
valós képet az érdekelt helyzetrıl és/vagy a konzultáns cég szakszerőtlen, komolytalan 
hozzáállása késlelteti az elırehaladást. 

•  Más esetben, a megfelelı telephely kiválasztásában rejlenek a problémák és/vagy az 
együttmőködés hiánya okoz fennakadást.  

 
 

Irodalom 
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[1] A hatos régió regionális hulladékkezelési terve. Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlıdés Minisztérium, 

2007, Bukarest-Románia, 127p. 
[2] Környezeti Operatív Program. Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlıdés Minisztérium, 2007, Bukarest-
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Dr. Gyenizse Péter1 – Dr. Nagyváradi László2 – Dr. Pirkhoffer Ervin3 
 

Pécs lakott területének társadalmi igények alapján való minısítése 
térinformatikai módszerekkel 

 
 

1. Bevezetés 
 
 Ahhoz, hogy egy település (mint rendszer) folyamatosan, zökkenımentesen mőködjön, a 
vezetıknek, döntéshozóknak ismernie kell a természeti adottságokat, valamint a társadalmi, 
gazdasági és mőszaki szférák által támasztott igényeket, a bennük mőködı folyamatokat. A 
következıkben egy olyan vizsgálatot mutatunk be, amely során IDRISI térinformatikai 
programmal összegeztük a Pécs város fejlıdésére ható társadalmi hatásokat. Véleményünk 
szerint számos olyan tényezı van, ami egy településen belül is jelentıs társadalmi 
különbségeket eredményez. Ezek egyes településrészeket vonzóvá tesznek a lakók számára, 
míg másokat hátrányos színben tüntetnek fel. A következıkben egy olyan geoinformatikai 
vizsgálatot mutatok, be ahol 28 társadalom számára fontos, és térben is megfogható tényezı 
alapján minısítettük Pécs különbözı részeit. A természeti környezet és a társadalmi 
adottságok Pécs város fejlıdését befolyásoló egyes hatásait már korábban elemeztük 
(NAGYVÁRADI, L. – GYENIZSE, P. – PIRKHOFFER, E. – ELEKES, T. 2006). Jelen 
tanulmányunkban a szők keretek miatt azonban csak a társadalmi igények felmérésére és 
térinformatikai elemzésére térünk ki. 
 
 

2. A pécsi lakosság véleményének felmérése kérdıívvel, a pontrendszer kialakítása 
 
 Pécs egyes részeinek társadalmi megítélés alapján való minısítéséhez többféle adat 
megszerzésére, azok társadalmi igények szempontjából történı pontozására volt szükség. 
Ahhoz, hogy geoinformatikai programmal végezhetı vizsgálatokat tudjunk végrehajtani a 
témában, szükség volt számos térben megfogható objektumra, jellemzıre. Sajnos jó néhány 
olyan tényezı van, amit nem lehetett térben rögzíteni, mert nem kapcsolható koordinátákhoz, 
vagy nincs róla staisztikai, felmérési adat.  
 A vizsgálatba bevont objektumok (iskolák, buszmegállók, vállalatok stb.) listáját, azok 
jellemzıit (pl. munkahelyek száma), valamint a helyzetükre vonatkozó információkat 
különbözı hivatalok, cégek adták meg, illetve ezeket a saját helyismeretünkkel és 
terepbejárással egészítettük ki. 
 Mivel a vizsgálat célja nem csak ezen objektumok térbeli ábrázolása, hanem a lakosságra 
gyakorolt hatásának felmérése, ezért megfelelı pontrendszert kellett kialakítani minden egyes 
objektumtípushoz. Az objektív pontrendszer alapját egy kérdıíves felméréssel teremtettük 
meg. A célzott felmérés során az egyes objektumtípusok, illetve lakókörnyezeti jellemzık 
fontosságát mértük fel a lakosság körében.  
 A felmérés után létrehozott térinformatikai rétegek egy része a helyzeti energiákhoz 
hasonlóan, valamitıl való távolság alapján minısítette Pécs területét. Másik része pedig 
konkrétan lehatárolt területeknek adott alacsonyabb, vagy magasabb pontszámot. 

                                                 
1 Dr. Gyenizse Péter Pécsi Tudományegyetem, Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék, Pécs E-mail: 
gyenizse@gamma.ttk.pte.hu 
2 Dr. Nagyváradi László Pécsi Tudományegyetem, Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék, Pécs 
E-mail: nagyvarl@hotmail.com 
3 Dr. Pirkhoffer Ervin Pécsi Tudományegyetem, Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék, Pécs E-mail: foldrajz@freemail.hu 
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 Volt olyan tényezı is - a látványérték - ahol az egyszerő kérdıívezés és adatbeszerzés nem 
adhatott értékelhetı eredményt. Ezért a vizsgálat korábbi szakaszában saját geoinformatikai 
elemzéssel kellett elıállítanunk a szükséges részeredmény-réteget (GYENIZSE, P. – 

NAGYVÁRADI, L – PIRKHOFFER, E. – RONCZYK, L. megjelenés alatt). 
 
 

3. A részeredmény-rétegek és azok pontrendszerének kialakítása 
 
 A kérdıíves felmérés során 27, térben megfogható, meghatározott tulajdonságokkal 
jellemzett objektumcsoportnak a válaszadó számára való fontosságát mértük fel. A feltett 
kérdés a következı volt: „Milyen mértékben befolyásolnák az Ön választását az alábbi 
tényezık, amennyiben jelenlegi lakhelyérıl el kívánna költözni? Kérem, pontozza az alábbi 
tényezıket.” A meghatározott tulajdonságú objektumok megítélése részben azok helyben való 
megléte, részben az azoktól való távolság alapján zajlott. A válaszadó ötféle pontszámot 
adhatott egy-egy objektumtípusnak: -2 (igen hátrányos), -1 (kissé hátrányos), 0 (semleges), 1 
(kedvezı), 2 (igen vonzó). A negatív pontokra egyrészt a pszihológiai hatás, a jobb 
megítélhetıség miatt volt szükség, másrészt ez a raszteres rétegen, a súlypontok 
meghatározásánál, az objektumtípustól távolodva és nem közeledve növekedı pontokra utal. 
 A kérdıívek kiértékelése során kigyőjtöttük, hogy hány -2-es, -1-es, 0-ás, 1-es, illetve 2-es 
pontot kapott egy-egy objektumtípus. Ezután az adatokat MS Excel-ben dolgoztuk fel. 
Összeszoroztuk a szavazatok számát az adott pontszámmal. Így egy mínusz 162 és plusz 162 
közötti értéket kaptunk minden esetben. Mivel az elemzés végén a nagyszámú réteg 
összegzésébıl eredmény rétegen meglehetısen magas pontértékek alakultak volna ki, ezért az 
elemzéshez használt pontszámokat átszámoltuk a kapható maximum százalékára, majd az 
eredményt elosztottuk tízzel. Így mínusz 10 és plusz 10 közötti lehetséges maximummal 
rendelkezı súlypontot kaptunk minden felmért objektumtípus esetében. 
 Nem minden objektumtípus vonzó, vagy taszító hatása tart azonban a vizsgált terület 
határáig. Ezért szakemberekkel konzultálva megállapítottuk az egyes tényezık vonzásának 
valószínősíthetı térbeli korlátját is. A felhasznált objektumok (társadalmi tényezık) 
súlypontjai és távolságkorlátai az 1. táblázatban olvashatók. 
 A részeredmény rétegek kialakításához elsı lépésben digitalizáltuk az objektumok helyét 
az alaptérképen. Ezek között volt pont, vonal és felület is. Második lépésben mindegyikhez 
háttérképet készítettünk az IDRISI INITIAL moduljában, majd RASTERVECTOR modullal 
raszterizáltuk azokat. A kapott objektumok néhány kivételtıl eltekintve 1-es, a háttér 0 értéket 
képviselt a raszteres rétegeken.  
 A súlypontozás és a hatótávolság beállítása több lépésben zajlott. Legegyszerőbben az 
élesen lehatárolt területek (településrészek) súlypontját tudtuk megadni. Ebben az esetben 
egyszerő, RECLASS modulban végzett átosztályozással kaptuk meg a részeredmény réteget. 
 Abban az esetben, amikor az objektumtól való távolság is fontos volt, összetettebb módon 
lehetett csak megadni a súlypontokat. A DISTANCE modullal elkészítettünk egy olyan 
réteget, amin az objektumtól távolodva növekvı távolság-értéket kaptak a pixelek.  
 Amennyiben a vizsgált társadalmi tényezı negatív súlypontú, és hatása a vizsgált terület 
határáig tart, akkor egyszerően elosztottuk az IMAGE CALCULATOR-ban a réteget a 
maximális távolságérték és a súlypont hányadosaként kapott értékkel. Ezután a részeredmény 
rétegen a távolságértékek helyett a súlypontok szerepeltek. A pixelekhez kötött adatok 
megoszlását, tulajdonságait a HISTO hisztogramkészítı modullal határoztuk meg minden 
esetben. 
 A pozitív súlyponttal rendelkezı és a vizsgált terület határáig érvényesülı tényezık 
esetében elsı körben hasonlóan jártunk el, mint a negatív súlypontú társaiknál. Második 
lépésben azonban megfordítottuk a súlypontok növekedési irányát, ami ezután a vizsgált 
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objektumok felé mutatott növekvı értéket. Ehhez a mővelethez ismét az IMAGE 
CALCULATORT használtam. A HISTO-ban kapott maximum pontszámot kivontuk a 
képbıl, majd az egész abszolút értékét vettük. 
 Amennyiben a tényezı hatósugarát valamilyen mértékben korlátoztuk (pl. 1500 méterben), 
akkor elıször újraosztályoztuk a DISTANCE modullal létrehozott távolság-réteget úgy, hogy 
az 1500 méternél távolabb fekvı területek is mind 1500-as értéket kapjanak. A súlypontokra 
való átalakítás után, ha a súlypont pozitív volt, akkor az objektumtól távolodva csökkent a 
súlypont a távolsághatárig, ha negatív, akkor az objektumtól távolodva nıtt, és egy adott 
távolság után mindenütt egyforma, maximális súlypontú pixelek voltak a rétegen. 
 
1. táblázat. A felhasznált objektumok (társadalmi tényezık) súlypontjai és távolságkorlátai 
 

Térbeli kategória: Hatótávolság: Súlypont: 
bölcsıde, óvoda, általános, vagy középiskola közelsége vizsgált terület határa 3.5 
az egyetem valamely karának közelsége 2 km 1.6 
kórház, rendelıintézet közelsége vizsgált terület határa 6.2 
forgalmas fıútvonal közelsége 500 m -4.3 
vasútállomás közelsége vizsgált terület határa -4.1 
vasútvonal közelsége 500 m -3.3 
helyi járatú buszpályaudvar közelsége vizsgált terület határa 4.0 
buszmegálló közelsége 2 km 7.2 
belváros közelsége vizsgált terület határa 2.2 
többfunkciós (Plaza-jellegő) üzletközpontok közelsége vizsgált terület határa -0.1 
hipermarketek (Tesco, Interspar…) közelsége vizsgált terület határa 5.7 
nagyobb ABC (elsısorban élelmiszer) üzletek közelsége 2 km 6.9 
vendéglátóhely, étterem, nagyobb szórakozóhely, mozi 
közelsége 

1 km 0.2 

mőszaki, kertészeti, lakberendezési nagyáruházak 
közelsége 

vizsgált terület határa -0.5 

templomok közelsége 1.5 km 2.0 
ipari üzemek közelsége 1 km -6.6 
park / nagyobb zöldterület közelsége 1.5 km 8.8 
sportpálya közelsége 1.5 km 1.5 
magasabb légszennyezettség vizsgált terület határa -9.1 
hátrányos helyzető társadalmi rétegek jelenléte 1 km -6.5 
lakásár szerepe a lakásvásárlásban objektumhatár -4.3 
az épület anyaga: tégla objektumhatár 7.0 
vezetékes víz, szennyvízhálózat megléte objektumhatár 9.8 
távfőtés megléte objektumhatár 3.5 
egyéni főtés megléte objektumhatár 5.7 
saját kert megléte objektumhatár 6.2 
felújításra szoruló építészeti, gépészeti részek az 
épületben 

objektumhatár -4.3 

 
 

4. A társadalmi igényeket mutató rétegek összegzése 
 
 Az elızı alfejezetekben leírt módon, hosszadalmas adatgyőjtı, adatfeldolgozó és 
térinformatikai elıfeldolgozó, valamint elemzı munka során 28 raszteres részeredmény 
réteget hoztunk létre. 
 A társadalom véleményét és igényeit tükrözı tematikus réteg kialakításához összegeztük a 
létrehozott rétegeket az IMAGE CALCULATOR modulban. Ezt az összegzést két részletben 
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hajtottuk végre. Az elsı összeadási folyamatban azok a részeredmény rétegek vettek részt, 
amelyek élesen lehatárolt objektumokat tartalmaztak. Ezek a tényezık az 1. táblázat alsó hét 
sorában találhatók, valamint ide sorolható a látványérték-réteg is. Az összeadás után az 
eredmény rétegen 1,07 és 39,27 pont közötti értékeket kaptak a képelemek, a maximálisan 
lehetséges 42,7 pontból (1. ábra). 
 

 
 

1. ábra. Élesen lehatárolt objektumokat tartalmazó részeredmény rétegek összegzésébıl kapott 
eredményréteg (a jelmagyarázatban a súlyozott pontok szerepelnek) 

 
 A rétegen tehát Pécs beépített területét minısítettük a lakásár, az épület anyaga, a 
közmőhálózat, a távfőtés, vagy egyéni főtés megléte, a saját kert megléte, a pusztuló 
településrészek, valamint a látványérték alapján, a lakosság igényeinek figyelembe vételével. 
 Ez alapján elmondható, hogy legkedvezıbb megítélése a családi házas lakóövezeteknek 
van. Mindegy, hogy ezek milyen természeti adottságokkal rendelkeznek. Nem mindegy 
azonban, hogy a város melyik részén helyeznek el, ugyanis a volt bányákhoz közeli, ÉK-i 
területeken alacsony pontszámúak is elıfordulnak. Átlagosnak mondható a belváros, a panel 
lakótelepek és a hétvégiházas részek megítélése. A legalacsonyabb pontokat az iparterületek 
kapták.  
 A második összeadási folyamathoz azokat a rétegeket használtuk, amelyek nem 
rendelkeznek élesen lehatárolt objektumokkal. Ezek összegzése tehát nem boolean-szerő, 
hanem fuzzy elemzésre ad lehetıséget. Az IMAGE CALCULATOR-ban összeadtuk az 1-es 
táblázat elsı húsz sorában szereplı részeredmény réteget. Ennek eredményeként kaptuk a 2. 
ábrán látható eredmény réteget. A maximálisan elérhetı pontszám 84,2 volt, de a képelemek 
csupán 34,29 és 69,92 közötti értéket kaptak az összegzés után. 
 A fuzzy részeredmény rétegek összegzése után, az elızıektıl eltérıen, nem csak a 
beépített területet minısítettük, hanem a jelenlegi határon túl esı területeket is. Mindezt a 
bölcsıde, óvoda, általános vagy középiskola; kórház, rendelıintézet; forgalmas fıútvonal; 
vasútállomás; vasútvonal; helyi járatú buszpályaudvar; buszmegálló; belváros; többfunkciós 
(Plaza-jellegő) üzletközpontok; hipermarketek; nagyobb ABC (elsısorban élelmiszer) 
üzletek; vendéglátóhely, étterem, nagyobb szórakozóhely, mozi; mőszaki, kertészeti, 
lakberendezési nagyáruházak; templomok; ipari üzemek; park és nagyobb zöldterületek; 
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sportpályák; és az egyetem valamely karának közelsége, valamint a magasabb 
légszennyezettség és a hátrányos helyzető társadalmi rétegek jelenléte, távolsága alapján 
tettük. 
 A kapott eredménytérképen – számunkra némi meglepetést okozva – Málom és Megyeri 
kertváros (a város panelépületekben „gazdag” déli része) kapta a legmagasabb pontokat. De 
jobban belegondolva, valóban indokolt a város legnagyobb embertömegeit befogadó 
lakótelepek infrastruktúrával való átlag fölötti ellátása. A magas pontok kialakulását 
valószínőleg elısegítette még a problémát jelentı környezeti és társadalmi jelenségektıl való 
nagyobb távolság is. Átlag fölötti értékkel rendelkeznek még a hegyoldali családi házas 
területek, kivéve a már elızı esetben is kiemelt ÉK-i bánya közeli részek, illetve az ÉNy-i 
Mecsekszentkút. Átlagközeli pontokkal szerepel a térképen a K-i részeken fekvı Pécsújhegy, 
illetve a Mecsekszabolcs melletti hétvégi házas terület. Ebbe a kategóriába sorolhatók továbbá 
a belvárostól Ny-ra fekvı városrészek. Átlag alatti pontokat a város K-Ny-i tengelyében, 
illetve attól D-re elhelyezkedı iparterületek mutatnak. A legalacsonyabb értékeket, tehát a 
legrosszabb társadalmi megítélést a városszéli Zsebe-domb, illetve Belvárostól K-re fekvı 
Budai külváros, valamint Gyárváros kapta. Érthetı módon igen kevés pontot kapott a 
Gyárvárostól DK-re fekvı ipari park is. 
 

 
 

2. ábra. Fuzzy részeredmény rétegek összegzésébıl kapott eredményréteg (a jelmagyarázatban a 
súlyozott pontok szerepelnek) 

 
 A harmadik összegzési periódusban összeadtuk az OVERLAY modulban a fuzzy 
eredményréteget az élesen lehatárolt objektumokat tartalmazó eredményréteggel. Az így 
kapott végsı eredményrétegen a pixelek elméleti maximuma 126,9 pont volt, de ezt egyik 
képelem sem érte el. A HISTO modullal kiolvasható minimum 39,82, a maximum 105,32 volt 
(3. ábra). 
 A végsı eredményréteget szemlélve egyértelmővé válik, hogy megjelenését az élesen 
lehatárolt objektumokat tartalmazó eredményréteg pontszámai határozzák meg alapvetıen. A 
fuzzy eredményréteg pontszámai csupán árnyalják a képet egy-egy éles folton belül.  
 Megállapítható továbbá, hogy óvatosan kell eljárnunk a lakóöveken kívüli területekkel, 
amelyek csupán „háttérként” szerepeltek az élesen lehatárolt objektumokat tartalmazó 
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eredményrétegen. Ugyanis ezek az összeadás tényébıl adódóan lényegében csak a fuzzy 
eredményréteg értékeit tartalmazzák.  
 A kapott értékek ennek ellenére a realitásokat tükrözik, ha azokat csak az adott hely (pixel) 
lakhatóságának minısítésére használjuk fel. A lakásokkal, közmővekkel ellátott terület 
ugyanis sokkal kényelmesebb lakóhelyet biztosít, mint pl. egy emberi átalakítástól többé-
kevésbé mentes rét, még akkor is, ha az viszonylag közel van bizonyos szolgáltatásokat 
nyújtó objektumokhoz. 
 

 
 

3. ábra. A fuzzy és az élesen lehatárolt objektumokat tartalmazó eredmény rétegek összegzésébıl 
kapott végsı eredményréteg (a jelmagyarázatban a súlyozott pontok szerepelnek) 

 
 Pécs beépített területeinek társadalmi tényezık alapján való értékelése során 
megállapíthatjuk, hogy a legmagasabb pontszámot a hegyoldali és a medence D-i részén 
fekvı családi házas és sorházas részek kapták. Szintén átlag fölötti pontszámokat értek el 
egyes K-i részen fekvı családi házas lakótelepek. Átlag közeli pontjai vannak a Belvárosnak 
és a környezı területeknek, valamint a D-i panel lakótelepeknek. Átlag alatti pontjai vannak 
az iparterületeknek, továbbá néhány nehezen megközelíthetı hétvégi házas résznek.  
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Siskáné Dr. Szilasi Beáta1 
 

Az egykori bányászfalvak jövıje Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
 
 

1. Bevezetés 
 
 Borsod-Abaúj-Zemplén megye foglalkoztatási struktúrájában jelentıs szerepe volt a 
szénbányáknak és az ércbányászatnak. Napjainkra, a folyamatos bányabezárások 
következtében, lezárult egy korszak. Az egykori bányásztelepülések magukra maradtak 
anélkül, hogy a foglalkoztatási és egyéb gondok megoldására egységes, ugyanakkor a helyi 
viszonyokat figyelembe vevı terv született volna.  
 A gazdasági szerkezetátalakítás következtében a bányabezárások már az 1960-as években 
elkezdıdtek, majd tovább folytatódtak az 1970-es és 1980-as években is. A folyamat, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében, 2004. februárjában ért véget, amikor befejezıdött a Borsodi 
Szénbányák felszámolási eljárása és a vállalatot, mint gazdálkodó szervezetet megszőntették. 
A bezárásokban több tényezı is szerepet játszott, így például a szénhidrogének megjelenése 
és felértékelıdése. A legfontosabb ok azonban az volt, hogy az idık során kitermelésre 
kerültek a könnyen hozzáférhetı, gazdaságilag és minıségileg legkedvezıbb szénterületek 
(SCHMOTZER I. et al. 2005). 
 

 
2. A kutatás célja, módszerek 

 
 A vizsgálatok célja, hogy feltárja két mintaterület példáján (a Rudabányán 1986-ig aktív 
vasércbánya, és a Feketevölgyben (Felsınyárád) 2000-ig aktív szénbánya) azokat a 
folyamatokat, melyek befolyásolják a települések jövıjét, és pontosabb képet adnak az itt élık 
problémáiról, lehetıségeirıl. A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a bányászati 
központokon kívül a termelés megszőnése még 62 települést érintett kisebb-nagyobb 
mértékben. A területi folyamatok a rendszerváltozás után alapvetıen megváltoztak. A 
gazdasági, társadalmi átalakulás tartósan érvényesülı új területi konfliktusokat hozott 
(CSATÁRI B. et al. 2002.). 
 A mintaterületek kijelöléséhez felhasználtam a Rudabányai Vasércbányától és a 
Feketevölgyi Bányaüzemtıl kapott kéziratos anyagokat. Ezek a termeléssel kapcsolatos 
adatok mellett tartalmazták a foglalkoztatottak lakóhelyeit is.  
 Természetföldrajzi szempontból a mintaterület határait a Bódva-völgye, a Sajó-völgye és 
az Aggteleki-karszt jelöli ki, a szakirodalomban nincs egységesen használt tájneve a 
vidéknek, mint pl. a Galyaságnak vagy a Cserehátnak. A Borsodi-dombság településeiként 
szokták említeni a falvak egy részét, azonban különálló egységként csak a Rudabányai-
hegység jelenik meg (MAROSI S. – SOMOGYI S. szerk. 1990.). A vizsgált települések három 
patak völgyében helyezkednek el, a Szuha-völgyében (Szuhafı, Zádorfalva, Alsószuha, 
Dövény, Jákfalva, Felsınyárád, Kurityán, Múcsony), a Csörgıs-patak mentén (Ragály, 
Zubogy, Felsıkelecsény), és az Ormos-patak mellett (Rudabánya, Ormosbánya). Ezek a 
völgyek jelölték ki a fıbb közlekedési utakat is, Múcsonytól elindulva két irányba 
(Ormosbánya és Rudabánya felé, illetve Kurityán felé) mehetünk.  

                                                 
1 Siskáné Dr. Szilasi Beáta Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék, Miskolc E-mail: ecobea@uni-
miskolc.hu 
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 A vizsgálatok során több módszer együttes alkalmazására került sor, melyek a következık 
voltak: terepbejárás, hivatalos információforrás (Központi Statisztikai Hivatal) statisztikai 
adatainak és saját adatgyőjtésbıl származó adatsoroknak (empirikus vizsgálat) rendszerezése 
és elemzése. Kétféle kérdıíves felvételezés készült, az egyik azon települések 
önkormányzatait célozta meg, ahol a bányászatban foglalkoztatottak aránya magas volt. A 
másik az egykori foglalkoztatottakkal készült, akik a bezárást közvetlenül megelızı idıben 
még dolgoztak és jelenleg is a vizsgált településeken laknak. Az önkormányzati kérdıív 13 
településen készült el, a bányászok közül pedig 103 fıt sikerült felkeresni. A Szuha-
völgyében végzett kutatáshoz, melynek fı célja a migrációs folyamatok alakulásának, és a 
térkapcsolatok változásának vizsgálata volt támogatást nyújtott az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Kiegészítı Posztdoktori Ösztöndíja.  
 Jelen tanulmány keretei között nincs lehetıség arra, hogy az összes eredményt 
bemutassam, ezért kiemeltem három olyan témát, melyek a bányabezáráshoz szorosan 
kapcsolódnak és a jövıben lejátszódó folyamatokra is hatással lesznek, ezek a tájföldrajzi-
környezeti jellemzık; a demográfiai folyamatok; valamint a települések térkapcsolatainak 
alakulása.  
 

 
3. Tájföldrajzi-környezeti folyamatok 

 
 A nyersanyagkutatásnak és a bányászatnak több szinten jelentkeznek a környezeti ártalmai, 
a vizsgált két bányaterületen kétféle mővelési mód is jelen volt, egyrészt a mélyszinti, 
másrészt a külszíni. Hatásaikat érdemes külön vizsgálni. A mélyszinti bányászat során fıként 
a földfelszín süllyedésével, a hidrogeológiai-hidrológiai viszonyok megváltozásával, 
felszínmozgásokkal, valamint a meddıhányók mérnökgeológiai-állékonysági 
problematikájával kell számolni. A külszíni bányászat hatásai is több szinten jelentkeznek, 
ilyen például a szennyezések kérdése, a potenciális mérnökgeológiai-geotechnikai ártalmak 
köre, a mezı- és erdıgazdasági kultúrák károsítása, a levegı- és porszennyezés, vagy a 
tájképre gyakorolt esztétikai hatás (RADINSZKY P. 1978.). 
 A rekultiváció az egykori mővelési területeken megtörtént, azonban az utóbbi években 
jelentkeztek olyan problémák, melyek a településeken élı embereket közvetlenül érintik, így a 
jövıben ezek megoldása sürgetı feladat lesz. Az egyik ilyen az alábányászás kérdése, 
melynek lényege, hogy a felhagyott vágatok idıvel berogynak, aminek hatása a felszínen 
deformációk formájában jelentkezik. A Feketevölgyi Bányaüzem mővelése során elıfordult, 
hogy a vágatok a település (Felsınyárád) belterülete alá futottak, ami épületkárokat, valamint 
a mőút vonalvezetésének megváltozását idézte elı.  
 Régebben ezeket a felmerülı nehézségeket a bányaüzem megoldotta, a lakosokat 
kártalanította. A mővelés megszőnését követıen azonban ez már nem ilyen egyértelmő, az 
újabban keletkezett rongálódásokat nem tisztázott, hogy kinek kellene rendezni. Az 
alábányászás hatására létrejött deformációkkal kapcsolatos másik lényeges feladat, azok 
további fejlıdésének kutatása.  
 A külszíni fejtések sebhelyeinek és a meddıhányóknak az oldala gyakran csúszik, roskad. 
A rekultiváció során ezt a problémát növénytelepítéssel oldották meg, azonban ez nem 
minden esetben bizonyult elégségesnek. Gondot jelent, hogy a felhagyott, nagy területet 
magukba foglaló, egykori mővelési szintek szemétlerakóként funkcionálnak a helyi lakosság 
körében. A veszélyt az jelenti, hogy a hulladékok elhelyezése teljesen esetleges, és 
tervszerőtlen, ami a jövıben jelentıs gondokat idézhet elı, akár a szennyezések tekintetében 
(talaj, víz), akár a tájképi megjelenésnél. Lényeges, hogy a jövıben ezek kezelése és 
szabályozás megtörténjen, hiszen az omlások eltömíthetik a helyi vízelvezetı árkokat, melyek 
kisebb áradásokat idézhetnek elı nagyobb mennyiségő csapadék hullása esetén, ugyanis 
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bányászati vízkivétel már nem történik, és így nagyobb mennyiségő víz jut a patakokba, helyi 
vízfolyásokba.  
 

 
4. Demográfiai folyamatok 

 
 A demográfiai folyamtok szemléltetését 13 település adatai alapján készítettem el, 
amelyeket két csoportra lehet bontani. Az egyik az egykori bányászati központokat 
(Felsınyárád, Kurityán, Múcsony, Ormosbánya, Rudabánya), míg a másik a kisebb 
lélekszámú falvakat (Alsószuha, Dövény, Felsıkelecsény, Jákfalva, Ragály, Szuhafı, 
Zádorfalva, Zubogy) foglalja magába. Ezek azok a települések melyek életében a bányászati 
tevékenység meghatározó szereppel bírt. 
 A természetes szaporodás és a vándorlási egyenleg alakulása 1970-1979 között mind a 13 
településen hasonló irányú, de eltérı mértékő volt. A születések száma ebben az idıszakban 
mindenhol meghaladta a halálozások számát, ez azonban nem tudta ellensúlyozni a jelentıs 
vándorlási veszteséget. A szálingózó hírek többeket arra késztettek, hogy már a termelés 
tényleges felhagyása elıtt elvándoroljanak, más lehetıségeket keressenek. 
 Az elsı csoportba tartozó települések közül Felsınyárád, Rudabánya, és Ormosbánya 
népességszáma az 1990-es évektıl tovább csökkent. Kurityán lakosságszáma azonban 
növekedett, aminek oka, hogy a településen ekkor még mőködött a Habselyem ’99 Rt., ami 
fıként nıi munkaerıt foglalkoztatott. Múcsony népessége is tovább nıtt, a kedvezı 
közlekedésföldrajzi helyzetnek és a Kazincbarcikáról kiköltözıknek köszönhetıen.  
 A második csoportba tartozó települések népességszáma, három kivételtıl eltekintve 
(Alsószuha, Jákfalva, Zádorfalva), folyamatosan csökken. A természetes szaporodás és a 
vándorlási egyenleg értékeinek alakulása ad magyarázatot a kivételekre. Az 1. táblázatban 
összefoglalva látható a születések, halálozások számának és a vándorlási különbözetnek az 
alakulása 1990-2001 között. Ebben az idıszakban tovább nı azon települések száma, ahol a 
halálozás értéke meghaladja a születésekét, vagyis már 7 esetben regisztrálhatunk természetes 
fogyást. Ezek a települések a következık: Dövény, Felsıkelecsény, Felsınyárád, Ormosbánya 
(a folyamat itt volt a legintenzívebb), Rudabánya, Szuhafı, Zubogy.  
 Alsószuha esetében a két idıpontban az érték megegyezett, míg Jákfalva, Kurityán, 
Múcsony, Ragály és Zádorfalva természetes szaporodást mutat. A vándorlási egyenleg értékei 
jelentısen változtak, míg 1970 óta minden településen negatív értékek jelentkeztek, addig 
1990-2001 között az elvándorlás mértéke csökkent, vagy átváltott vándorlási többletbe. Így 
volt ez Kurityán, Múcsony és Ormosbánya, a 2. csoportba tartozó településeknél pedig 
Alsószuha, Jákfalva és Zádorfalva esetében. 
 A népességszám tehát azoknál a településeknél nıtt, ahol természetes szaporodás és 
vándorlási többlet is jelentkezett. Ezek a már fentebb említett települések: Kurityán, 
Múcsony, Alsószuha Jákfalva, Zádorfalva. Ormosbánya esetében a bevándorlások nem tudták 
ellensúlyozni a magas halálozási értéket, míg Ragályon a vándorlási veszteség miatt nem nıtt 
a népességszám. 
 A jövıben várható népesedési trendeket a települések korfájának és az elöregedési index 
értékeinek vizsgálata vetíti elénk. A számítás két idıpontra történt, a Központi Statisztikai 
Hivatal népszámlálási adatai alapján 2001-re, ehhez elkészítettem mind a 13 település 
korfáját, és a településeken végzett empirikus vizsgálat során kapott adatbázisból 2007-re. Az 
öregségi indexek alapján (1. ábra) a vizsgált településeket három csoportba oszthatjuk.  
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1. táblázat. A születések és halálozások számának, és a vándorlási különbözetnek változása a vizsgált 
településeken 1990-2001 (Forrás: KSH 2002) 
 

 
Település 

Születések száma  
(fı) 

1990-2001 

Halálozások száma 
 (fı) 

1990-2001 

Vándorlási különbözet 
(fı) 

1990-2001 
Alsószuha 78 78 28 
Dövény 56 59 -12 
Felsıkelecsény 52 66 -18 
Felsınyárád 123 165 -21 
Jákfalva 85 62 24 
Kurityán 226 214 16 
Múcsony 473 452 81 
Ormosbánya 233 520 232 
Ragály 104 96 -43 
Rudabánya 431 523 -130 
Szuhafı 27 42 -17 
Zádorfalva 92 82 19 
Zubogy 66 96 -14 

 
 Az elsıbe azok tartoznak (Alsószuha, Jákfalva, Kurityán, Zádorfalva), ahol mindkét 
idıpontban az elöregedés mértéke a 100-as határérték alatt maradt, a falvak népessége 
fiatalosabb összetételő. A második csoportba kerültek azok, ahol 2001-ben az index még a 
határérték alatt volt, azonban 2007-re ez megváltozott (Dövény, Felsıkelecsény, Múcsony, 
Rudabánya, Szuhafı). A harmadik csoportba pedig azok a települések tartoznak, ahol mindkét 
idıpontban meghaladta az index értéke a 100-at (Felsınyárád, Ormosbánya, Ragály, Zubogy). 
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X Ragály esetében a kérdıív idevonatkozó adatai hiányoztak, ezért itt a 2005-ös KSH adatok alapján történt a számítás 

 

1. ábra. A települések elöregedési indexének alakulása 2001, 2007 (SISKÁNÉ SZILASI B. 2007, Forrás: 
KSH 2002; az empirikus vizsgálat során készült kérdıívek) 

 
 A második és harmadik csoportban lévı településeknél a jövıben az elöregedés 
mértékének további emelkedése várható, egyrészt az idısebb korosztályba tartozók számának 
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emelkedése következtében, másrészt a fiatalabb, szülıképes korcsoportok elvándorlása miatt, 
mivel helyben nem találnak munkaalkalmat.  

 

 
5. A települések közötti térkapcsolatok változásai 

 
 A térkapcsolatok alakulására az 1990-2007 közötti idıszakban jellemzı, hogy a bányászati 
központok megtartják ugyan alapfokú funkcióikat, azonban egyre inkább felértékelıdik a 
nagyvárosok (Budapest, Miskolc, Kazincbarcika, Ózd) szerepe.  
 

 
 

 
 

2. ábra. A két bányászati üzem foglalkoztatottainak megoszlása lakóhelyük szerint, és az ehhez 
kapcsolódó migrációs zónák (SISKÁNÉ SZILASI B. 2007). 

 

 A 2001-es népszámlálás adatai is ezt támasztják alá, hiszen a vizsgált települések 
mindegyikén meghaladta a helyben foglalkoztatottak számát a más településre eljáróké. 
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 A korábbi idıkben a mőködı bányák jelentıs területet integráltak foglalkoztatási 
szempontok alapján (2. ábra). A két térképeken megjelenı 62 település közül több olyat is 
találni, amelyek népességét mindkét bányabezárás érintette.  
 Ilyen Rudabánya, vagy akár a városok közül Szendrı és Edelény is. A problémák ezeken a 
településeken halmozottan jelentkeztek, hiszen a rudabányai vasércbányászat megszőnését 
követıen például a bányászok közül többen szükségmegoldásként azt választották, hogy a 
Feketevölgyi Szénbányánál folytatják a munkát. Az egykori foglalkoztatási vonzáskörzetek a 
dolgozók létszáma alapján három körzetre oszthatók. Az elsı migrációs zónába azok a 
települések kerültek, ahonnan a legtöbben jártak dolgozni (ıket érintette legerısebben a 
bezárás), a második zónába kerültek azok a falvak, ahol a foglalkoztatotti létszám 7 és 22 fı 
között mozgott. A harmadik csoportot azok a települések alkotják, ahol a dolgozói létszám a 
legalacsonyabb volt.  
 Az önkormányzatok információi alapján megállapítható, hogy a térségben két nagyobb 
foglalkoztatási zóna jelölhetı ki. Az egyiknek a központja Kazincbarcika, hiszen itt mőködik 
a legnagyobb munkaadónak számító BorsodChem Rt. Az ÉNy-i zónából kiemelhetı Putnok, 
Serényfalva és Zádorfalva. Megjelent még Kurityán és természetesen Miskolc, és többször 
Budapest, valamint általánosságban jelezték, hogy a térségbıl többen külföldre járnak 
dolgozni.  
 

6. Összegzés 
 
 Az önkormányzatok a legsürgetıbb feladatnak a munkanélküliség csökkentését, valamint a 
munkahelyteremtést tartották, vagyis úgy gondolják, a jövı szempontjából a leglényegesebb, 
hogy a településen élık helyben tudjanak elhelyezkedni. A vizsgálatok alapján 
megállapítható, hogy a bányászatnak meghatározó szerepe volt a migrációs folyamatok és a 
térkapcsolatok alakulásában. A bányák bezárásával és az általuk nyújtott gazdasági 
támogatások és fejlesztések megszőnésével a települések veszítettek népességvonzó 
adottságaikból. 
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Dr. Tánczos Lászlóné1 – Török Árpád2 
 

A fenntartható városi közlekedés feltételeinek megfelelı településfejlesztés 
 
 

1. Regionalizmus – elıvárosi közlekedés 
 

 A regionalizmus ma az európai kontinens versenyképességét erısítı legfontosabb 
térségfejlesztési stratégia. A regionalizáció érdek- és identitás alapú területi válasz a globális 
kihívásra azzal, hogy egybekapcsolja egy-egy térség adottságaihoz kötött, annak fejlıdésében 
érdekelt szereplıket a globális, verseny és multinacionális terjeszkedés kihívásaival szemben 
[3]. 
 A jövıbeli Budapest agglomerációjának integrált közösségi közlekedési rendszerében a 
MÁV hálózata (mint elıvárosi vasút), a metró (mint városi gyorsvasút) és a villamos (mint 
közúti vasút) egymással együttmőködı – nem egymást helyettesítı – integráns rendszert 
képeznek. Napjainkra világossá vált, hogy a városok gyors horizontális és vertikális 
növekedésének egyik következménye, hogy az eltérı funkciójú életterek területileg határozott 
módon elkülönülnek. Így megjelennek a bevásárlóközpontok, az iroda negyedek, valamint 
szórakoztató centrumok. 
 Ezzel összefüggésben célszerő megfontolnunk, hogy a gyorsvasúti hálózat csomóponti és 
vonali infrastruktúrájának fejlesztése a területhasznosítási zónák, az ingatlan értékek, valamint 
a foglalkoztatási szerkezet módosulását és ezzel együtt a létezı városi terület megújulását 
vonja maga után, ezért szükségszerően a városfejlesztési stratégia eszközrendszerének szerves 
részét képezi. 

 
 

2. Az elıvárosi közlekedés fejlesztése 
 

 További térbeli differenciálódáshoz vezet, hogy míg egyes térségek önkormányzatai 
erıteljesen korlátozzák a városközpontok egyéni közlekedéssel történı megközelíthetıségét, 
addig más önkormányzatok nem teremtik meg a fenntartható térségfejlıdéshez szükséges 
feltételeket. 
 Az észak-dél irányú regionális gyorsvasút a Budapestet és agglomerációját sújtó 
közlekedési gondok hosszútávú megoldását célzó közlekedésfejlesztési koncepció szerves 
része. 
 Annak érdekében tehát, hogy a budapesti észak-déli kötöttpályás közlekedési folyosó egy 
Duna-menti korszerő városi-elıvárosi regionális gyorsvasút része legyen, magassági és 
vízszintes vonalvezetésének részleges korrekciója és üzemvitelének lényegi korrekciója 
szükséges. Az üzemvitel megváltoztatása a városi és elıvárosi környezetre alkalmas rugalmas 
üzemre való átállást jelenti, a vonalvezetés részleges megváltoztatása pedig azt, hogy a vonal 
egyes résszakaszokon a jelenlegi pályán, más szakaszokon a jelenlegi nyomvonalon, de 
térszint alatti vezetésben, míg megint más szakaszokon megváltozott nyomvonalon és 
mélyvezetésben halad. 

                                                 
1 Dr. Tánczos Lászlóné Budapesti Mőszaki Egyetem, Közlekedésgazdasági Tanszék, Budapest E-mail: 
ktanczos@kgazd.bme.hu 
2 Török Árpád Budapesti Mőszaki Egyetem Közlekedésgazdasági Tanszék, Budapest, E-mail: artorok@kgazd.bme.hu 
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1. ábra. Az É-D-i regionális gyorsvasút teljes vonalszakasza és kapcsolatai 
 
 A budapesti észak-dél irányú regionális gyorsvasút építésével kapcsolatos intermodalitási 
és interoperabilitási jellemzık értékelése során az utasforgalmi, a társadalmi, a környezeti, 
valamint a területfejlesztı hatások objektív vizsgálatára törekedtünk. 

 
 

3. Komplex társadalmi-gazdasági hatékonysági vzsgálat 
 

 Magyarország 2004. májusi Európai Uniós csatlakozásával nyílt finanszírozási csatornák 
(európai uniós támogatás, kedvezményes EIB3 hitel) átfogó, nagyléptékő 
közlekedésfejlesztési beruházások kezdeményezésére teremtenek lehetıséget. 
 A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karának 
Közlekedésgazdasági Tanszéke által kifejlesztett INNOFINANCE program lehetıséget 
biztosít az említett hatáselemeket magába foglaló, az Európai Unióban alkalmazott 
módszertannak megfelelı társadalmi-gazdasági hatékonysági elemzés elvégzésére. 
                                                 
3 European Investment Bank – Európai Beruházási Bank 
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 Az átfogó, nagyvonalú vizsgálatot három különbözı szempont alapján végeztük, melynek 
mindegyike további változatokat tartalmaz. A vizsgálat kiterjedt az egyes alternatívák 
mőszaki tartalmára (három alváltozat), a projekt környezetben lejátszódó lehetséges gazdasági 
folyamatok forgatókönyveire (három alváltozat), valamint a szóba jöhetı finanszírozási 
konstrukciók számbavételére (négy alváltozat). 
 Tekintve, hogy a lehetséges projekt változatok száma (36) igen magas, ésszerő 
megfontolásokat követve kiválasztottuk az öt leginkább szóba jöhetı változatot. A 
kiválasztott alternatívák finanszírozhatóságának jellemezése az adott változat belsı 
megtérülési rátájának és nettó jelenérték mutatójának meghatározásával történt.  
 A három különbözı mőszaki alternatíva racionális forgatókönyv-változatait 
összehasonlítva, feltőnik a III. változat beruházási költségekre, valamint az utasforgalmi 
áramlatok változására mutatott jelentıs érzékenysége. 
 A vizsgálat alapján az I. változat (szürke cellák) mondható stabilitás szempontjából a 
legkedvezıbbnek, azonban a II. változat (vastag vonallal határolt cellák) ettıl alig marad el. 
 
1. táblázat. A vizsgált változatok finanszírozhatósági jellemzése 2006. évi árszinten 
 

I. II. III.

IRR 4,76%
NPV [milliárd Ft] 1032,44

Finanszírozási megoldás C.

A közforgalmú közlekedés részaránya 2050-ben 49,49%

A beruházási idıszak projektköltségei [milliárd Ft] 809,67

IRR 7,73% 7,21% 4,92%

NPV [milliárd Ft] 1878,53 1762,53 1457,41

Finanszírozási megoldás B. B. C.

A közforgalmú közlekedés részaránya 2050-ben 63,25% 63,25% 63,25%

A beruházási idıszak projektköltségei [milliárd Ft] 784,04 805,89 1086,83

IRR 11,64%
NPV [milliárd Ft] 2868,33
Finanszírozási megoldás B.

A közforgalmú közlekedés részaránya 2050-ben 76,09%

A beruházási idıszak projektköltségei [milliárd Ft] 797,73 --

--
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2. táblázat. A vizsgált változatok egyes projekt jellemzıkre mutatott érzékenysége 
 

IRR
NPV [milliárd 

Ft] IRR
NPV 

[milliárd Ft] IRR
NPV [milliárd 

Ft] IRR
NPV [milliárd 

Ft] IRR
NPV 

[milliárd Ft]

+10% 6,69% 1793,19 4,00% 943,79 6,22% 1673,88 10,04% 2779,67 4,16% 1339,64

-10% 9,12% 1963,88 5,70% 1121,09 8,51% 1851,18 13,89% 2956,98 5,79% 1566,78

+5% 8,32% 1917,73 4,84% 1039,96 7,76% 1802,83 12,56% 2908,21 4,99% 1465,74

+10% 9,00% 1956,94 4,93% 1047,48 8,39% 1811,55 13,66% 2948,10 5,06% 1474,07

-10% 7,11% 1711,12 4,17% 884,70 6,60% 1595,12 10,94% 2675,81 4,39% 1281,03

+10% 8,35% 2045,94 5,34% 1180,18 7,82% 1929,94 12,34% 3060,84 5,43% 1633,79
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4. Összefoglalás 
 
 A vizsgálat eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy a gyorsvasút megépítése 
társadalmi, gazdasági, valamint környezetvédelmi okokból is indokolt. A felmerülı 
alternatívák közül a társadalmi gazdasági hatékonysági vizsgálat eredményeképpen, a nem 
monetarizálható járulékos elınyöket is figyelembe véve, a II. mőszaki változathoz kötıdı 
beruházás bizonyult a leghatékonyabbnak. 
 Az Európai Unió által meghatározott városfejlesztési tendenciákhoz, valamint Budapest 
fenntartható fejlıdésének hosszú távú biztosításához tehát jelentıs mértékben hozzájárul az 
észak-dél irányú regionális gyorsvasút jövıbeni létesítése. 
 Azonban az elkötelezettség, melyet az európai jogalkotó szervek a fenntartható fejlıdés 
iránt tanúsítanak, önmagában nem bizonyul elegendınek. Az Európai Unió világosan 
megfogalmazott céljaihoz a lokális jogalkalmazó szerveken keresztül vezet az út. A 
fenntartható fejlıdés szempontjai kizárólag abban az esetben érvényesülhetnek, amennyiben a 
helyi döntéshozók képesek a közös európai érdekek szem elıtt tartása mellett az Európai Unió 
által megfogalmazott direktívák gyakorlatba illesztésére. 
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Dr. Horváth Balázs1 
 

Rugalmas közlekedési rendszerek a fenntartható városért 
 
 

1. Bevezetés 
 
 Az emberek mobilitási igénye napról-napra nı. A változó életminıség és életstílus, illetve 
egyéb társadalmi okok miatt többet közlekedünk, mint valaha. Ezen igények egyre nagyobb 
kihívás elé állítják a városi közlekedési rendszereket, melyek emiatt napjainkban egyre 
nagyobb problémákkal küzdenek. 
 Másfelıl aki nem képes lépést tartani e növekvı mobilitással, az kikerül a társadalom 
vérkeringésébıl, kizáródik a társadalomból. Ez a gond leginkább az idısebb korosztályokat 
érinti, és ez azért súlyos probléma, mivel Európa szerte egyre nagyobb az idısek aránya a 
társadalomban. 
 E két problémakör külön-külön is, de akár egységesen is kezelhetı. Cél, hogy olyan 
közlekedési alternatívát kínáljunk a társadalomnak, mely egyfelıl versenytársa lehet az egyéni 
közlekedésnek, másfelıl pedig a korlátozott közlekedési képességőek mobilitási igényeit is 
képes kielégíteni. E célok elérésére sok országban a hagyományos tömegközlekedést 
próbálták meg oly módon átalakítani, hogy az alkalmas legyen a korlátozott közlekedési 
képességőek kiszolgálására is. Ez az ötlet jó, de sok problémát is hordoz magában, mert attól, 
hogy a jármővek kerekesszékkel is használhatók, még nem biztos, hogy az utas el tud jutni a 
megállóhelyig. Másfelıl pedig nem biztos, hogy a tömegközlekedési rendszer 
akadálymentesítésére fordított pénz kellı hatékonysággal célba ér. 
 E nehézségek figyelembevételével egyre több helyen gondolkodnak oly módon, hogy 
legyen a tömegközlekedés erıs, magas színvonalú, és ezt a rendszert egészítse ki egy olyan 
közlekedési rendszer, mely egyrészt alkalmas a korlátozott közlekedési képességőek 
szállítására, másfelıl pedig képes helyettesíteni, vagy kiegészíteni a tömegközlekedést azokon 
a helyeken és azokban az idıszakokban, amikor nincs kellıen tömegszerő utazási igény. 
A téma fontosságát jelzi, különös tekintettel a korlátozott közlekedési képességőek társadalmi 
beilleszkedésére, hogy számos EU társfinanszírozott projekt foglalkozott, foglalkozik a 
témakörrel: Connect, Sampo, Sunrise, Samplus, Mascara. 
 Ez az elıadás szorosan kapcsolódik az Interreg IIIC program keretében létrejött 
MASCARA projekthez. 
 
 

2. A jelenlegi közlekedési rendszer problémái 
 
 A mindennapi életben a közlekedés leginkább az egyéni mobilitás formájában jelenik meg, 
ez az, amit az emberek érzékelnek. Ha könnyen, gyorsan, kényelmesen el tudnak jutni 
céljukhoz, akkor „jól mőködik a közlekedés”. Tekintettel azonban bizonyos tényezıkre a 
közlekedés nem mőködik jól. 
 
 

2.1. Közlekedés és társadalom 
 
 Napjainkban a társadalom a közlekedés köré szervezıdik. Az élet szinte minden területén 
szükség van valamilyen közlekedési eszköz igénybevételére, ez lehet egyéni vagy 

                                                 
1 Dr. Horváth Balázs Szécsényi István Egyetem, BG ÉKI KÖT, Gyır E-mail: hbalazs@sze.hu 
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tömegközlekedés. A társadalmi berendezkedés egyre jobban elfogadja ezt a helyzetet, egyre 
többen élnek kiszolgáltatva a közlekedésnek, amely nem feltétlenül jó. 
 Magyarországon az elmúlt 10-15 évben a tömegközlekedés veszített korábbi igen erıs 
szerepébıl. A korábbi 60%-ot is meghaladó tömegközlekedési részarány mára 40-50%-ra 
esett vissza. Ennek két fı oka van, társadalmi, életmódbeli változások, illetve a motorizációs 
szint rohamos emelkedése. Habár Magyarország az európai átlaghoz képest alulmotorizált 
ország, a korábbi értékekhez képest a napjainkban jellemzı 300 szgk/1000 fı-t megközelítı 
motorizációs szint ugrásszerő emelkedésnek tőnik (16%-os emelkedés az elmúlt 5 évben). A 
társadalmi berendezkedés egyre jobban elfogadja azt a helyzetet, hogy egyre többen élnek 
kiszolgáltatva a közlekedésnek, amely nem feltétlenül jó. Az emberek egyre nagyobb hányada 
teljesen elfogadhatónak tartja, hogy reggel beül az autóba, majd 30-50 percet közlekedve 
leparkol, majd a munka végeztével újabb 30-50 percet autózva hazaérkezik, vagy meglátogat 
egy városszéli bevásárlóközpontot. E jelenség oda vezet, hogy ma Magyarországon átlagon 
felüli a jármőhasználat, ezt az is jelzi, hogy tízbıl hét gyereket autóval visznek iskolába! 
Mindemellett folyamatosan csökken a tömegközlekedést igénybevevık száma. Mivel ez a 
csökkenés kisebb, mint az autóhasználók számának emelkedése, egyre többen, és egyre többet 
utaznak annak minden elınyével és hátrányával. 
 Ez a közlekedéstıl való erıs függés a veszélyek mellett ugyanakkor lehetıségeket is kínál. 
Lehetıséget ad egyes társadalmi csoportoknak, hogy csökkentsék társadalmi 
kirekesztettségüket és egyenlıbb feltételeket kínáljanak a társadalom különbözı rétegeinek, 
már ha a közlekedés, a mobilitás hozzáférhetı számukra. (FINN, B. 2007) 
 Tekintettel azonban arra, hogy napjainkban elıtérbe kerülnek a környezeti tényezık, a 
növekvı közlekedési igények egyre nagyobb veszélyeket is hordoznak magukban. A 
közlekedés egyre nagyobb részben felelıs a zaj- és levegıszennyezésért. 
 Ugyan a közlekedéshez kapcsolódó technológiák rohamosan fejlıdnek, csodára nem 
számíthatunk a következı néhány évben, magunknak kell megtenni a következı lépést annak 
érdekében, hogy a vázolt negatív tendenciákat megállítsuk, esetleg megfordítsuk. Az elsı, és 
legkézenfekvıbb megoldás a tömegközlekedés nagyobb arányú igénybevétele, illetve a 
nagyobb arányú igénybevétel lehetıségének biztosítása a társadalom különbözı rétegei 
számára. 
 
 

2.2. A tömegközlekedés problémái 
 
 A tömegközlekedés nem csodafegyver az említett negatív tendenciák megállítására, csak 
akkor képes jelentıs hatást kiváltani, ha meg tud felelni a jelentkezı utazási igényeknek. De 
vajon meg tud-e felelni a tömegközlekedés a XXI. század kihívásának? Míg a 
tömegközlekedési szolgáltatás az utóbbi 20-50 évben alig változott, sıt az utóbbi 15-20 évben 
szinte nem is változott, addig a személygépkocsik fejlıdése rohamos volt. Ezzel a fejlıdéssel 
a tömegközlekedés egyelıre nehezen tud lépést tartani. 
A közlekedési igényeket alapvetıen két nagy csoportra oszthatjuk: 

• tömegszerő, koncentrált igények 
• diszperz, rövid utazások 

A tömegközlekedés hagyományos értelmezése szerint nagy tömegek koncentrált szállítását a 
kötöttpályás közlekedési eszközök képesek lebonyolítani, az alacsonyabb utazási igényeket 
pedig autóbuszokkal kell kiszolgálni. Csakhogy a kötöttpályás közlekedési rendszerek drágák, 
megtérülési idejük (már ha van) pedig igen hosszú, emellett nem kellıen rugalmasak. 
Emellett ugyan a feladatukat tökéletesen ellátják, de az egyéni közlekedéssel szemben 
általában nem kellıen attraktívak. 
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 Az utazási igények másik véglete a diszperz rövid utak. Ezeket tömegközlekedéssel 
kiszolgálni csak nagyon nehezen lehet, különösen akkor, mikor az emberek egészen rövid 
utakért is hajlandóak autóba szállni. Ezek a problémák hatványozottan jelentkeznek a ritkán 
lakott vidékies területeken. 
 A tömegközlekedés másik súlyos, és egyre súlyosabb problémája, hogy nem képes 
kiszolgálni a korlátozott közlekedési képességőek mobilitási igényeit. A Gyıri Kistérségben a 
lakosság 1,3%-a tagja a Mozgássérültek Egyesületének, és további 1,3% tekinthetı 
mozgássérültnek. Ez azt jelenti, hogy 100-ból 3 lakosnak problémái vannak a közlekedéssel. 
Ezenfelül egyre több az idıs ember. E két ok együtt erıteljesen emelkedı immobil réteget 
képez. A legnagyobb baj az, hogy az immobil rétegek könnyen kikerülhetnek a társadalom 
vérkeringésébıl. 
 Összességében kijelenthetjük, hogy a hagyományos tömegközlekedés jelenlegi formájában 
nem képes kielégíteni a 21. századi társadalom utazási igényeit. 
 E problémákat megoldandó olyan közlekedési rendszerre van szükségünk, mely egyszerre 
versenytársa az egyéni közlekedésnek, és kiszolgálja a korlátozott közlekedési képességőek 
mobilitási igényeit is. 
 
 

3. A rugalmas közlekedés fogalma 
 
 A rugalmas közlekedés (DRT), vagy más néven igényvezérelt közlekedés egy viszonylag 
újszerő közösségi közlekedési forma. E rendszerek közös jellemzıje, hogy nem az utasnak 
kell alkalmazkodnia a rendszerhez, hanem, bizonyos határok között, a rendszer alkalmazkodik 
az utashoz. A rugalmas közlekedési rendszerek a hagyományos tömegközlekedési rendszerek 
kötött alapjellemzıit (menetrend, útvonal) teszik idıben-térben változóvá (HORVÁTH B. – 

PRILESZKY I. – TÓTH J. 2006). Ezekre a rendszerekre jellemzı, hogy az aktuális utazási 
igényekhez igazított szolgáltatás jelenik meg. A folyamat során az utasok utazási igényeiket 
bejelentik a rendszer irányító központjába, ahol azok alapján megtervezik a jármővek 
útvonalát és menetrendjét. A rendszerek rugalmasságukban nem érik el a taxiközlekedés 
színvonalát, az igények térbeni és idıbeni módosítását javasolhatja a rendszer az utas számára 
a jármővek minél nagyobb mértékő kihasználtsága és a minél kedvezıbb költséghatékonyság 
elérése érdekében. 
 
 

 

Fix útvonal 

Rugalmas útvonal 

Fix menetrend 

Rugalmas menetrend 

Fix menetrend 

Rugalmas menetrend 

Zárt utascsoport 

Nyitott utascsoport 

Zárt utascsoport 

Nyitott utascsoport 

Zárt utascsoport 

Nyitott utascsoport 

Zárt utascsoport 

Nyitott utascsoport 
 

 

1. ábra. Rugalmas közlekedési rendszerek rendszertípusai 
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 A rugalmas közlekedési rendszereket alapvetıen három ismérv szerint csoportosíthatjuk 
(TÓTH J. – HORVÁTH B. 2006): 

• Útvonal 
• Menetrend 
• Igénybevevık köre 

Mindhárom jellemzı két értéket vehet fel, így elméletileg 8 rendszerváltozat képzelhetı el 
(1. ábra). A gyakorlatban azonban mind az útvonal, mind a menetrend kettınél több értéket 
vehet fel, ismertek félrugalmas útvonalak és menetrendek is. Ez az ábra csak a lehetıségeket 
mutatja, nem az összes megoldást. Habár igen nagy segítséget nyújt egy ismert feladathoz 
leginkább illeszkedı rendszerváltozat kiválasztásához. A rugalmas közlekedési rendszereket 
leggyakrabban az alábbi feladatok ellátására lehet igénybe venni: 

• Betegszállítás 
• Diákszállítás (elsısorban ritkán lakot területeken) 
• Munkásszállítás (elsısorban ritkán lakot területeken) 
• Hagyományos tömegközlekedés kiegészítésére 
• Egyéb speciális célokra 

Ennek megfelelıen az egyes rendszermodellekben különbözı rugalmassági szintek 
alakíthatók ki. Magas rugalmassági fokkal rendelkezı rendszerek üzemeltetése magas 
költségekkel jár, ugyanakkor az utasok rendszerrel szemben támasztott követelményeit ekkor 
lehet magas szinten teljesíteni. 
 
 

4. Rugalmas közlekedés Nyugat-Európában 
 
 A rugalmas közlekedés szabályozása még Nyugat-Európában sem tekinthetı egységesnek, 
ennek ellenére igen sok országban hosszú ideje elfogadott közlekedési mód ez a szolgáltatás. 
E tekintetben vezetı országnak számít: Németország, Finnország, Dánia, Belgium, Svájc, 
Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország [1]. Ezen országok közül is kiemelkedik 
Németország, ahol a rugalmas közlekedésnek 25 éves hagyományai vannak. 
 
 

4.1. Németország 
 
 Németország igen érdekes a rugalmas közlekedés tekintetében, mivel különös módon 
városi, elıvárosi, és vidéki (ritkán lakott területeken mőködı) rugalmas közlekedési 
rendszerek is ismertek. Ehhez a rendszer igen széles skálája szükséges a teljes rugalmas 
rendszerektıl a szinte hagyományos közösségi közlekedésig. Az elsı rendszer 1982-s 
indulása óta összesen 31 rendszer (2007. február) üzemelt hosszabb-rövidebb ideig. Ebbıl a 
31 rendszerbıl 15 ma is üzemben van (2. ábra). Jól látható, hogy jó néhány rendszer szinte 
csak pilot üzemben mőködött, de a legidısebb rendszer Leer városában és környékén 1987 
óta folyamatosan él (MEHLERT, C. 2007). 
 A legtöbb rendszer a ritkán lakott térségeket szolgálja ki, míg más rendszerek a közösségi 
közlekedést egészítik ki. 
 Egy másik rugalmas közlekedési forma is igen elterjedt Németországban. Ennél a rendszer 
megoldásnál a közösségi közlekedés utasai menetjegyükkel az esti órákban a buszmegállótól 
taxival is hazautazhatnak, megkímélve ıket a megálló és a célpont közötti gyaloglástól. E 
rendszer rugalmas abban az értelemben, hogy az autóbusz vezetıje hívja a taxit egy-egy 
megállóhoz, ha szükséges. 
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1980 1985 1990 1995 2000 2005

Samtgemeinde Eschershausen

Stadt Bad Bevensen

Stadt Horneburg

Stadt Soltau

Stadt Gifhorn

Landkreis Leer

Verbandsgem. Otterberg/Otterbach

Verbandsgemeinde Diez

Stadtteil Hannover-List

Stadt Westerstede

Landkreis Rügen (2 Gemeinden)

Samtgem. Brome/Boldecker Land

Stadt Taunusstein

Gemeinden Straßlach/Dingharting

Amtsgemeinde Gartz (Oder)

Alt-Kreisgebiet Gardelegen

Landkreis Bitterfeld

Stadt Jessen

Landkreis Köthen

Stadt Wolfsburg

Landkreis Delitzsch

Stadt Hannover

Landkreis Freising

Samtgemeinde Niedernwöhren

Landkreis Barnim

Landkreis Angermünde

Landkreis Gerswalde

Stadt Aurich

Kreis Ostholstein

Saalkreis

Kreis Löbau-Zittau

 

 

2. ábra. Rugalmas közlekedési rendszerek Németországban 
 
 

4.2. Finnország 
 
 Finnországban már most a rugalmas rendszerek országos szintő koordinációját tervezik. 
Jelenleg az országban több önálló rendszer is üzemel, de a tervek szerint ezek a késıbbiekben 
összehangoltan fogják végezni tevékenységüket. 
 Az elmúlt 5 évben 7 új rendszer kezdte meg a mőködését, ezzel együtt 17 nagyobb 
rendszer üzemel. Ezek mellett sok kicsi 1-3 jármővel mőködı mini rendszer is létezik. Ez a 
nagyságrend már lehetıvé teszi a nemzeti összefogást és koordinációt. A tervek szerint 
további 5-8 rendszer segítségével az egész ország lefedhetı lesz (KALLIOMÄKI, A. 2005). 
 
 

4.3. Olaszország 
 
 Olaszország is vezetınek tekinthetı a rugalmas közlekedési rendszerek alkalmazásában. 
Ez különösen az ország északi részére igaz. Ezen a területen 20 hivatalosan elismert rugalmas 
közlekedési rendszer üzemel. 
 A legtöbb olasz rugalmas rendszer a hagyományos tömegközlekedést egészíti ki térben 
és/vagy idıben. A másik tipikus alkalmazás a hegyvidéki területek szők völgyeinek az 
ellátása. 
 
 

4.4. Egyéb országok 
 
 Nemcsak az említett országokban terjedt el széles körben a rugalmas közlekedés, de Dánia, 
Belgium, Svájc, Nagy-Britannia vagy Franciaország is jelentıs rendszerekkel bír. Csak 
Svájcban 26 kisebb rendszer található. Az elmúlt években Nagy-Britanniában állami 
támogatással gyorsult fel e rendszerek terjedése. Hasonló úton jár Írország is, ahol a korábban 
említett társadalmi elszigetelıdés súlyos gondokat jelent. 
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5. Rugalmas közlekedés Magyarországon 
 
 Magyarország szinte fehér folt a rugalmas közlekedés térképén. Két mőködı rendszer 
mellett egy tervezés alatt áll. Az egyik mőködı rendszer egy prémium szolgáltatás a Ferihegyi 
repülıtér utasainak, míg a másik egy kettıs célú közforgalmú rendszer Nyíregyházán. A 
harmadik tervezett rendszer Gyırben és környékén üzemelne. 
 A repülıtéri minibusz Budapesten lát el győjtı elosztó feladatokat. A rendszerben 90 
midibusz dolgozik, az éves utasszám 5-6 ezer fı körül mozog. A repülıtér irányába 
elızetesen le kell foglalni az utat, míg visszafele legfeljebb 10 perc várakozás után indul a 
következı járat. 
 A másik rendszer Nyíregyházán március óta üzemel, az elsı idıszakban igen kevesen 
vették igénybe a szolgáltatást. E rendszer napközben a korlátozott közlekedési 
képességőeknek nyújt háztól-házig szolgáltatást, míg a csúcsidın kívül, este a város ritkábban 
lakott (ún. Bokortanya) részeit szolgálja ki. A rendszerben három midibusz vesz részt. 
 A gyıri rendszert az Interreg IIIC MASCARA projekt keretében tervezték. E rendszer 
célja, hogy ellássa a korlátozott közlekedési képességőeket, illetve a szabad kapacitások 
erejéig kiszolgálja az arra rá nem szorulókat is. Az alternatíváktól függıen a rendszer 
mőködéséhez 6-15 jármő szükséges. 
 

 
6. A rugalmas közlekedés akadályai 

 
 A rugalmas közlekedési rendszerek terjedését több tényezı is gátolja. A legfontosabb a 
jogi, szabályozási háttér. Ezek szerint a rugalmas közlekedés nem közszolgáltatás, így csak 
üzleti alapon, külön támogatás nélkül üzemelhet csak. 
 Támogatást viszont csak a közszolgáltatás kaphat, ez a definició szerint rögzített útvonalat, 
és meghirdetett menetrendet jelent. A rugalmas közlekedésben éppen csak e kettı hiányzik. 
 A terjedés másik gátja a rendszerek ismeretlensége. Sokan nem értik, nem ismerik e 
rendszereket, ezért félnek tılük, holott adott esetben akár számukra is jelentıs elınyei 
lehetnek egy ilyen rendszernek. 
 

7. Összefoglalás 
 
 A növekvı mobilitási igényeket már nem lehet kizárólag egyéni motorizált forgalommal, 
és hagyományos közösségi közlekedéssel levezetni. A fenntartható mobilitás, új 
megoldásokat igényel, melyek versenytársai az egyéni közlekedésnek, megoldják a 
korlátozott közlekedési képességőek mobilitási gondjait. A rugalmas közlekedés megfelel e 
célkitőzéseknek. Míg Nyugat-Európában egy elterjedt, és elfogadott közlekedési mód a 
rugalmas közlekedés, addig Magyarországon alig-alig találni szakembert, aki ismeri e 
rendszerek mőködését. 
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Szőcs Viktor1 
 

A Karlsruhei modell - 
 

a városi és a regionális vasúti közlekedés összekapcsolása2 
 
 
 A közlekedés az egyik legsúlyosabb problémaforrás a városi környezetben. A gépkocsi 
forgalom nagy mértékő torlódása jelentısen hozzájárul a városi területek szennyezettségéhez 
(levegı-, talaj-, és zajszennyezés), balesetek gyakoriságának növekedéséhez, illetve az áruk és 
személyek feltartóztatásával káros hatásai vannak a gazdasági életre is. 
Ki kell emelni, hogy nem maga a közlekedés a probléma, hanem annak túlzott mértékő 
koncentrálódása és torlódása. A város mőködıképességének és a gazdaság fejlesztésének 
alapfeltétele a megfelelı közlekedési hálózat léte. Mindemellett a közlekedési problémák 
megoldása nem csak környezetünk védelme miatt szükséges, de tény, hogy a jó közlekedési 
rendszerrel rendelkezı városok és környékük ténylegesen gazdasági elınyökre tehetnek szert 
más városokkal szemben. 
A többsávos autóutak építése nem nyújt megoldást, mivel a városi területeken nem lehet 
korlátlan mennyiségben utakat építeni. Belátható, hogy sem napjaink, sem a jövı közlekedési 
igénye nem elégíthetı ki személygépkocsival. 
 A „megrögzött” autóvezetıket nehéz rávenni arra, hogy a tömegközlekedést használják. A 
belvárosi területek magas parkolási díjai és a benzinárak emelkedése következtében is csak az 
autósok kis része hajlandó tömegközlekedést igénybe venni. A tömegközlekedés szolgáltatási, 
kényelmi minıségének és gazdaságosságának fejlesztésével viszont nagyobb sikereket értek 
el. 
 A kötött pályás vasúti közlekedés alkalmasnak látszik enyhíteni a nagyvárosok közlekedési 
problémáit. A probléma az, hogy sok esetben a városba vasúton megérkezve át kell szállni 
másik közlekedési eszközre, ha be akarunk jutni a városközpontba. 
 Az 1990-es években Karlsruhe példaértékő változtatásokat hajtott végre közlekedési 
rendszerének fejlesztésében. A város közlekedési problémáinak megoldását a vasúti 
tömegközlekedés fejlesztésében látták, de ez a közlekedési mód azért nem népszerő, mert a 
városba vasúton megérkezve az utasoknak át kell szállni másik közlekedési eszközre, ha be 
akarnak jutni a városközpontba. 
 Karlsruhe és környékén már a kilencvenes évek elıtt is voltak olyan kezdeményezések, 
amelyek az úgynevezett Karlsruhei modell elıfutárainak tekinthetık. Egyes vasútvonalakat 
már korábban elvezettek a városközpontig, a vontatási feszültséget 750 V-ra állították be, 
ugyanazon vonalakat használták villamos és vasúti jármővek is. 
 A Karlsruhei modell mögött az az elképzelés állt, hogy az elıvárosi és vidéki területeket 
úgy kell összekötni Karlsruhe belvárosával, hogy az utasoknak ne kelljen átszállni, vagyis 
össze kell kapcsolni a városi villamos és regionális vasúti közlekedést. 
Technikai szempontból 3 tényezıt kellett figyelembe venni: 

• A vasúti jármővek képesek legyenek mőködni a német országos hálózaton alkalmazott 
15 kV-os váltóárammal és a villamosokra jellemzı 750 V-os egyenárammal is (ezt a 
jármőtípust nevezik TramTrain-nek). 

• Biztosítani kell a villamos és a vasúti hálózat közötti átváltást. 

                                                 
1 Szőcs Viktor Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen, E-mail: szucsv@puma.unideb.hu 
2 A tanulmányban szereplı adatokat OLIVER GLASER, az Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG) munkatársa 
bocsátotta rendelkezésünkre. 
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• Ahhoz, hogy növelni tudják vonalak győjtıterületét a vasútvonalak mentén, új megállók 
létesítése volt szükséges. Az új fejlesztéső jármőveknek és az átszállás nélküli utazásnak 
köszönhetıen a több megálló nem járt az utazási idı növekedésével. 

 

 
 

1. kép. Egy villamos (balra) és egy TramTrain (jobbra) Karlsruhe belvárosában 
 
 A fejlesztések után 1992-ben nyílt meg az elsı TramTrain vonal Karlsruhe és Bretten 
között. Az új megállókhoz buszjáratokat is kapcsoltak, ezzel is növelve a vonal 
győjtıterületét. A buszok és a TramTrain menetrendjét összehangolták. A párhuzamos 
közlekedési módokat felszámolták. A díjszabást és jegyvásárlást egységesítették és 
egyszerősítették. 
 A meglévı hálózatok használatával a kialakítás költségei nem voltak nagyon magasak. Az 
üzemeltetési költségeket illetıen pedig a TramTrain olcsóbb mint a vasúti közlekedés, de 
valamivel drágább, mint a villamos közlekedés. 
 A Karlruhei modell leglényegesebb elemei a következık: 

• A sok megállónak köszönhetıen az utasokat ott veszik fel, ahol laknak és közvetlenül 
oda szállítják, ahova menni akarnak. 

• A sőrő menetrendnek (reggel 5-tıl hajnal 1-ig) köszönhetıen az utasok számára 
(majdnem) mindig biztosított, hogy van járat, ami haza vagy munkába viszi ıket. 

• A modern dual üzemmódú jármővek elsı osztályú kényelmes utazást biztosítanak 
alacsony áron. 

• A marketing stratégiát az egyes célcsoportoknak megfelelıen dolgozták ki. 
• Az integrált jegyvásárlási rendszer kialakításával lehetıvé vált, hogy egy jeggyel 

lehessen használni a vonatokat, a villamosokat és a buszokat. 
Az új közlekedési módnak óriási volt a sikere. Az indulás után azonnal, néhány hét elteltével 
négyszeresére nıtt a vonattal (TramTrain-nel) közlekedık száma. 
 Míg 1991-ben naponta csak 2000 fı utazott a Karlsruhe-Bretten vonalon, 1993-ban ez 
10.000 fıre emelkedett, 2005-ben pedig naponta 16.000 utas választotta a közlekedés ezen 
formáját.  
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 Ezen a távolságon (városközponttól városközpontig) korábban az utazás, kevesebb 
megállóval és átszállással 60 percet vett igénybe, míg az új átszállás nélküli megoldással és 10 
új megállóval is csak 35 percbe telik. 
 A TramTrain utasainak 40%-a korábban autóval tette meg ezt az utat, 42%-a korábban is a 
tömegközlekedést vette igénybe, 12%-uk pedig korábban nem utazott ezen az útvonalon. 
 A Karlsruhe-i Egyetem kutatása pedig a TramTrain és a vele egy idıben fejlesztett 
autóbuszos tömegközlekedés közötti különbségre mutatott rá. Az autóval közlekedésrıl 
autóbuszos közlekedésre való átváltási hajlandóság 5%-ot ért el, míg az autóról TramTrain-re 
ugyanez 40% volt. 
 Mindemellett a TramTrain vonalaknak nemcsak személygépkocsi-forgalom mérséklı 
hatása van. Karlsruheban korábban forgalmas útvonalakon sétálóutcákat alakítottak ki, ahol a 
gyalogosok mellett közlekednek az új jármővek. Általában elmondható, hogy a hálózat 
vonalai mentén fekvı utcák, területek gyors fejlıdésnek indultak a kellemesebb környezet 
és a kitőnı tömegközlekedésnek köszönhetıen. 
 

 
 

2. kép. Karlsuhei utcák a TramTrain vonal kialakítása elıtt (felsı képek) és után (alsó képek) (Forrás: 
AVG) 

 
 Brettenben a TramTrain vonal mentén 2000 ember számára új lakóparkok létesültek. 
Bretten népessége az 1988-as 23.800 fırıl 2004-re 17,6%-kal 28.000 fıre emelkedett. 
Ugyanezen idı alatt a telekárak 160 Euro/m2-rıl 230 Euro/m2-re emelkedtek, más 
településeken a telekárak akár kétszeresére, háromszorosára is nıttek. A munkahelyek száma 
8600-ról 27,9 %-kal 11.000-re emelkedett, míg a munkanélküliségi ráta 20-ról 7%-ra 
csökkent 1988 és 2004 között. Az adóbevételek 13,7 millió Euróról 24,9 millió Euróra 
emelkedtek (+81,8%), ezen belül legjelentısebben a kereskedelembıl származó adóbevétel 
4,8-ról 14,1 millió Euróra nıtt (+193,8%). 
 
 



TELEPÜLÉSPOLITIKA-TELEPÜLÉSTERVEZÉS-TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

241 

 
 

1. ábra. Bretten területi fejlıdése 1992 és 2004 között: szürke pontok – régi megállók; piros pontok – 
új megállók; szürke terület – településterület 1992-ben; narancssárga terület – településterület 2004-

ben; kék terület – tervezett beépítés (Forrás: AVG) 
 
 Az új közlekedési mód sikerének köszönhetıen a hálózat hossza az 1992-es 140 km-rıl 
2005-re 530 km-re nıtt és további fejlesztések is tervben vannak. 
 Karlsruhe legforgalmasabb sétálóutcáján (Kaiserstrasse) is áthalad több vonal, ahol a nagy 
gyalogosforgalom miatt nagyon lelassul a szerelvények haladása. Ezt a szakaszt szokták a 
hálózat „bottleneck”-jének nevezni. Ezt a problémát a közeljövıben a TramTrain felszín alá 
vezetésével tervezik megoldani. Így hamarosan már vonat-villamos-metró öszvérrıl lehet 
majd beszélni. 
 

 
 

4. kép. A Kaiserstrasse, a hálózat „bottleneck”-je 
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Összegzésképpen elmondható, hogy: 
• Az új közlekedési mód gyors, kényelmes és gazdaságos tömegközlekedést szolgáltat. 
• Tanulmányok és az eredmények is megmutatták, hogy a kötött pályás közlekedési 

módok fejlesztésével sikeresebben lehet elcsábítani az autóvezetıket a volán mögül. 
• A tömegközlekedési társaságoknak aktív szerepet játszhatnak és kell játszaniuk a 

településfejlesztésben a közlekedés és a lakókörnyezet minıségének fejlesztésével. 
• A tömegközlekedés szervezése, fejlesztése nem lehet csak a helyi hatóságok feladata, a 

tervezésnek túl kell lépnie a városok határain. 
• A központi kormányzatnak is támogatnia kell a hasonló kezdeményezéseket a megfelelı 

jogszabályi háttér megteremtésével és anyagi támogatás formájában is. 
Láthatjuk, hogy Karlsuhe esetében kitőnı megoldást sikerült találni a közlekedési problémák 
enyhítésére. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ez minden országban és településen ekkora 
sikerrel járna. A konkrét alkalmazás elıtt szükséges az igények és lehetıségek pontos 
felmérése, a megfelelı tájékoztatás. 
A rendszer jelentıs hiányossága, hogy nincs megoldva az új jármővek akadálymentesítése, ez 
természetesen orvosolható probléma. 
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Kneip Róbert1 
 

Közforgalmú városi közlekedés, az élhetı város sarkalatos elemei Pécsett 
 
 

 Az élhetıség, az emberhez méltó lét mindig is az egyén és az emberi közösségek 
legfontosabb „indikátora” volt és lesz a történelem folyamán; nincs ez másképp a jelenben 
sem. Komplex értelmezésben ez egy nagyon bonyolult és sokdimenziós rendszer, amelynek 
három alapvetı része van. Egyrészt a bennünket körülvevı világ – a környezet, amely 
biológiai szempontból élı és élettelen, ill. keletkezés szempontjából mővi és természetes 
környezetre bontható. Másrészt a társadalom, amely egyszerően fogalmazva az egyének 
összességét jelenti, harmadrészt a gazdaság. Ez alapján az élhetıségnek három dimenziója 
van: gazdasági, szociális és ökológiai. Az egyes dimenziókat nem szabad elkülönítetten 
kezelnünk, hiszen a teljes és hosszú távon stabil egyensúlyi, egyensúly közeli állapotot, csak 
akkor érhetik el, ha együttesen szemléljük azokat. Ellenkezı esetben különféle hiányok, károk 
keletkeznek, amelyek súlyosbodnak és bizonyos idı elteltével különbözı válságokhoz 
vezetnek. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének meghatározása szerint, az emberi 
egészség nem pusztán a betegség és az elesettség hiányát jelenti, hanem a teljes testi, mentális 
és szociális jól-lét állapotát (WHO 1946). Elıbbi meghatározás jól tükrözi a komplex 
egyensúlyi szemléletmódot az emberi egészég esetében. A mobilitás is hasonlóan viselkedik 
mint az élhetıség és az egészség, hatásaiban, következményeiben komolyan kell vennünk és a 
leghatározottabban szükséges törekednünk a távlatban fenntartható és egyensúlyi mobilitási 
kereslet és kínálat kialakítására, ellenkezı esetben a helyi és a települések közötti közlekedés 
súlyos károkat okoz, miközben mőködése egyre drágábbá, környezetszennyezıbbé, 
kockázatosabbá és instabillá válik. 
 A városi közlekedés kérdése tehát elvezet a városi életminıség kérdéséhez, napjainkban 
annak sarkalatos elemévé vált. A rendszerváltást megelızı idıszakban hazánkban a 
személyszállítás helyzete alapvetıen más volt, mint korunkban. Egyrészt a közúti 
közlekedésen belül a személygépkocsis (SZGK) helyváltoztatásnak sokkal kisebb volt a 
súlya, igaz a jármőállomány meghatározó részben korszerőtlen motorokkal felszerelt 
gépkocsikból tevıdött össze. Másrészt a teljes mobilitási kereslet jelentısen alacsonyabb volt. 
Harmadrészt a közforgalmú közlekedés sokkal nagyobb szerephez jutott a mobilitási igények 
kielégítésében, ami a városi közlekedésre még inkább igaz volt. A rendszerváltást megelızı 
évtized kezdetétıl azonban már érezhetı változások indultak el az alágazat szerkezetével és a 
mobilitási igényekkel kapcsolatban. 
 Magyarországon 1970-hez képest 2006-ban a városi és városkörnyéki közforgalmú 
közlekedés aránya a teljes személyszállítási teljesítményen belül ~27%-ról 10% alá, a teljes 
közforgalmú közlekedés teljesítménye pedig ~84%-ról ~33%-ra esett. A SZGK közlekedés 
eközben 1970-tıl 2006-ig részarányát ~16%-ról, ~67%-ra növelte. A SZGK-ik teljesítmény 
abszolút értékben közel a tízszeresére nıtt, miközben a városi közforgalmú közlekedésé közel 
20%-kal, a teljes közforgalmú személyszállításé pedig több mint 12%-kal csökkent (Több 
forrás adataiból és saját számítások felhasználásával szerkesztette a szerzı). 
 A személygépkocsi forgalom, tehát valóban létrehozza(ta) az „autómorf” társadalmat 
(ERDİSI F. 2005). Ha 1990-tıl tekintjük a hazai SZGK szállítási teljesítményét, az közel 
megkétszerezıdött, ez talán reálisabb megközelítés, azonban a fentiekben bemutatott 
rendkívül kedvezıtlen tendenciát teljes mértékben igazolja. 
 Súlyos probléma, hogy a különbözı döntéshozatali szinteken, az egyes 
közlekedésfejlesztési alternatívák esetében az externális hatások számszerően nem jelennek 

                                                 
1 Kneip  Róbert Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs E-mail: knro008@gmail.com 
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meg, így nem válnak, komoly döntési tényezıkké. Az externáliák számszerősítésének hiánya 
a hagyományos közgazdasági elemzések jellemzıje (SZLÁVIK J. 2006). 
 Ez a megközelítés pedig, meghaladott, nem EU-konform és súlyos károkat okoz. 
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1. ábra. Az EU15 közlekedési teljesítményének néhány fıbb mutatója (EUROSTAT adatok alapján a 
szerzı saját szerkesztése) 
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2. ábra. Az EU15 néhány fıbb közlekedésszerkezeti mutatója (EUROSTAT adatok alapján a szerzı 
saját szerkesztése) 

 
 Az EU15 személyszállítási teljesítményei az elmúlt több mint 30 év alatt a teljes abszolút 
mobilitással kapcsolatban hatalmas léptékben növekedtek (1. és 2. ábra). Az SZGK forgalom 
teljesítménye több mint két és félszeresére duzzadt, miközben folyamatosan az összes 
(motorizált) mobilitás döntı hányadát képviselte (74,54-83,76%), ráadásul növekvı 
mértékben. A közforgalmú közlekedés abszolút teljesítményei jelentısen növekedtek ugyan 
(~40-50%-kal), azonban a modal splitben elfoglalt súlya folyamatosan csökkent (25,46-
16,24%). A közlekedési munkamegosztás 1970-es és 1980-as bázison nézve is a SZGK 
elıretörését mutatja. 1970-hez képest 2004-re a SZGK 12,36%-kal növelte részesedését a 
teljes teljesítménybıl, miközben a közforgalmú közlekedés 36,2%-ot veszített pozíciójából. 
1990-hez képest 2004-re a SZGK 2,37% nagyobb, míg a közforgalmú szállítás 10,65%-kal 
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kisebb arányban elégítette ki a mobilitási igényeket. Továbbá 1970-hez képest 1990-re 
egységnyi SZGK teljesítmény növekmény közel 3 egységnyi közforgalmú közlekedési 
teljesítmény csökkenés mellett ment végbe. 1990 és 2004 viszonylatában ugyanez az arány 
már 1:4,5. Ez azt jelenti, hogy az életminıséget alapvetıen befolyásoló személyközlekedés 
egészében és a városi közlekedésben is egyértelmő, nagymértékő, tartós és erısödı az egyéni 
motorizált közlekedés hegemóniaszerő szerepe, ami teljes mértékben ellentétes az élhetı 
városok ideájának megvalósításával, a távlati és komplex értelemben vett egyensúly 
közelítésével. 
 

 
 

3. ábra. A város leépüléséhez vezetı körfolyamat (MONIGL J. 2000) 
 
 A modal split elızıekben tárgyalt változása, a városok közlekedési rendszerét egy 
öngerjesztı negatív spirál folyamatba (3. ábra) kényszeríti, amely számos további területet és 
életminıséget befolyásoló tényezıt kedvezıtlenül befolyásol. 
 A város közlekedési rendszerének lelassulása, nehézkessé válása összeomlás közeli 
állapota, a személygépkocsi forgalom növekedésének egyik közvetlen hatása. A 
légszennyezés, ill. zaj-, és rezgésterhelés egyre hosszabb idıszakokban, térben kiterjedtebben 
és növekvı mértékben okoznak egészségügyi és ökológiai kockázatokat a városban. A 
növekvı és erısen területigényes [1], nagy autóforgalom a területhasználat egyensúlyát is 
felborítja. A SZGK forgalom kiszolgálására bıvül az úthálózat és a parkolókapacitás, ami 
tovább csökkenti a rendelkezésre álló szabad tereket. A közvetett hatások közül 
legjelentısebb a negatív extern hatásokkal érintett városrészek leértékelıdése anyagi (pl. 
telekár) és nem anyagi természető szempontokból (egészségügyi, esztétikai stb.) egyaránt. A 
belsı területek veszítenek lakónépességükbıl a külsı városrészek, vagy a városkörnyék 
javára, a munkahelyek is követik (részben) a népességmozgásokat. A belsı városmagban 
azért még nagyon jelentıs számú munkalehetıség marad, ami elviselhetetlen mértékben 
növeli a lakóhely-munkahely közötti távolságot, különösen, ha a napjainkban oly jellemzı 
szuburbanizációs folyamatok indulnak be, ill. erısödnek fel. Ez esetben ugyanis a 
munkavállalók az agglomerációból ingáznak a város közigazgatási határán belül található 
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munkahelyekre. Ez a mozgás óriási többlet SZGK forgalmi teljesítményt generál, amit egyéb 
célú (oktatási, kulturális, szabadidıs stb.) agglomeráció-város viszonylatú mozgások tovább 
növelnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ábra. A városi közlekedési rendszer rekonstrukciója és fejlesztése (A szerzı daját szerkesztése) 
 

 Vajon hogyan lehet megfordítani ezt a rendkívül kedvezıtlen folyamatot, mi jelentheti a 
megoldást, vagy hathat annak irányába? 
 A város közlekedési rendszere egy komplex rendszer, amely egy sok hatótényezıs 
konstrukció (4. ábra). Alapvetı fontosságú, hogy hosszú távon megfeleljen a gazdasági-
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környezeti-társadalmi értelemben vett fenntartható követelményrendszernek, kiemelt 
jelentıségét a nagy népesség, népsőrőség, a gazdasági tevékenységek és a közlekedési 
infrastruktúrák magas összpontosulása indokolja. Elıbbiek a város méretének növekedésével 
fokozottan hangsúlyosak. 
 A kiinduló állapot az erıteljesen „automorfizálódó”, ill. már ebben a stádiumban levı 
város. Az elemzés alapvetıen három fı tényezı(csoport) mentén történt, melyek a mobilitás, 
a felmerülı költségek és egyéb tényezık (népesség, idı, zsúfoltság). A jelentıs mértékben, ill. 
meghatározóan a SZGK közlekedésre épülı városban a mobilitási kereslet káros és 
indokolatlanul magas szintő. A személyek mozgásában domináns az egyéni motorizált 
közlekedés, a városi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonala alacsony és romlik 
(alacsony teljesítmény és komfort, magas viteldíjak). Jelentıs költségek keletkeznek a magas 
szintő negatív extern hatások (légszennyezés, zaj-, és rezgésterhelés), a terhelt úthálózaton 
folyó akadályoztatott közlekedésbıl fakadó hosszú utazási idı (utazás költsége, elveszett idı), 
az úthálózat és parkolókapacitás többlet fenntartási és bıvítési igénye, ill. a nagyszámú 
baleset következtében. Az utakon és a hanyatló tömegközlekedés jármővein a zsúfoltság 
egyre hosszabb és gyakoribb idıszakokban válik már-már elviselhetetlenné, a nagy és egyre 
hosszabbodó utazási idı további hátrányokat okoz, a lakónépesség folyamatosan elhagyja a 
város belsı területeit, városrészek válnak élhetetlenné. Mindezekhez hozzáadódnak a 
társadalmi problémák. A kiürülı városrészek szociális helyzete leromlik, sérül a mobilitáshoz 
való jog a SZGK használók esetében és a közforgalmú közlekedést még használóknál is, a 
szociális kiadások egyre nagyobb terhet rónak a település és az állam költségvetésére, 
összességében az életminıség folyamatosan rosszabbodik. 
 A folyamatot csak egy alapvetıen újragondolt távlati és komplex szemlélető, gazdasági-
társadalmi-környezeti szempontok alapján egyaránt fenntartható városi közlekedési rendszer 
fordíthatja meg, amelynek létrehozását a közforgalmú közlekedésre kell alapozni. Ez a 
rendszer három tényezı(csoport)re(ra) épül és három szinten valósítható meg. Az elsı elem a 
mobilitás. Elsı lépésben el kell érni, hogy a teljes mobilitás iránt megnyilvánuló kereslet (ami 
jelentısen a távlati egyensúly feletti) növekedése lelassuljon. Második lépésben stabilizálni 
kell a SZGK személyszállítási teljesítmény szintjét. Utóbbiakkal párhuzamosan pedig, növelni 
kell a városi közforgalmú közlekedés teljesítményét és arányát a teljes személyközlekedésben. 
A második tényezıt a különbözı költségelemek alkotják. A mobilitásban eszközölt pozitív 
változások hatására, a negatív extern hatások és az általuk okozott költségek már nem 
emelkednek. Az infrastrukturális kiadások még számottevıen növekednek (parkolás, 
közúthálózat, épített környezet). A közforgalmú közlekedés kiemelt beruházásokban részesül, 
melynek súlypontját az elektromos üzemő és elkülönített pályán (fıként kettıs vágányú) 
közúti vasút képezi. A harmadik tényezıcsoportba tartozik az utazási idı, a zsúfoltság és 
népességmozgás. Az elsı két elem már kihat a harmadik tényezıcsoportra, azonban 
alapvetıen még nem képes javítani a rossz kiindulóhelyzeten, tehát az utazási idı továbbra is 
magas, nagy a zsúfoltság a belsı városrészek lakónépessége pedig gyorsan csökken. 
 A második szinten a teljes mobilitás stabilizálódik, a SZGK szállítási teljesítmény már 
csökkenı irányzatú, a közforgalmú városi közlekedés szolgáltatási színvonala kiemelkedı 
mértékben javul, teljesítménye pedig jelentısen növekszik abszolút és viszonylagos 
értelemben is. A negatív extern hatások számottevıen csökkennek, ezért az extern költségek 
is alacsonyabbak lesznek. Az infrastrukturális költségek növekedése megáll, a közforgalmú 
közlekedés fenntartási költségei csökkennek. Az utazási idı és a zsúfoltság (utakon, 
tömegközlekedési eszközökön) már csökken, ill. mérséklıdik a lakosság fokozott kiköltözési 
hajlama a várost övezı agglomerációba. 
 A harmadik szinten a SZGK személyszállítási teljesítménye jelentısen csökken, miközben 
a közforgalmú városi közlekedés 50%, vagy e feletti arányban biztosítja a teljes mobilitási 
szükséglet kielégítését. Az összes mobilitási kereslet pedig felülrıl megközelíti a távlati 
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egyensúlyhoz tartozó mennyiséget. Az externális hatások egyenlege pozitívvá (legalábbis 0) 
válik, költségek helyett haszon keletkezik, beáll az infrastrukturális költségek hosszú távú 
egyensúlya, amely az élhetı város és a fenntarthatóság kritériumai mentén értendı, továbbá a 
közforgalmú közlekedés nagy forrásigényő, több évtizedes amortizációs idejő eszközeinek 
megtérülése is 0, vagy pozitív. Az utazási idı alacsony-közepes, a zsúfoltság elıfordulása 
esetleges, a népességmozgások pedig, az urbanizációs fázisoknak megfelelıen alakulnak. Más 
szavakkal kialakul a fenntartható városi közlekedési rendszer, amely alapvetıen hozzájárul az 
élhetı város kialakulásához és távlati fennmaradásához. Hozzátesszük, hogy a vázolt rendszer 
megvalósulására elsısorban 120-400 ezer fı népességő városokban van a legnagyobb esély, 
ahol a metro közlekedés még nem indokolt. 
 A kutatás jelenleg is folyamatban van, elsıdleges célja Pécs és környéke levegıminıségi 
helyzetének feltárása és a város közforgalmú közlekedésének nagyléptékő fejlesztésével, a 
jövıbeni várható helyzet becslése (több alternatívát figyelembe véve) modellezéssel. A 
kutatás a továbbiakban kiterjed majd a városi közösségi közlekedéssel kapcsolatos 
externáliákat is figyelembevevı gazdaságossági számításokra, továbbá a belsı vonzáskörzetre 
és az agglomerációra, ill. több hazai vidéki nagyváros összehasonlító elemzésére is. Minden 
jól átgondolt várospolitikával kapcsolatos döntésnek szolgálnia kell az adott település 
élhetıségének, életminıségének javítását. Pécs esetében talán az egyik legfontosabb és 
legsürgetıbb problémát a közlekedési rendszer jelenti. A sikeres EKF 2010 pályázat talán a 
háttérbe szorította ezt a kérdést, pedig hacsak a remélt nagyszámú és minıségi 
szolgáltatásokért érkezı turista közlekedési igényeire gondolunk érzékelhetı a kérdés súlya, 
arról nem is beszélve, hogy az EKF sikerét igazán az fogja eldönteni, hogy 2010 után a 
megvalósult beruházások mennyire „szervülnek” a város mindennapi életébe, vajon 
mennyiben tudnak hozzájárulni a fenntartható fejlıdési pályára álláshoz. 
 A közelmúltban Pécs harmadik helyezést ért el az élhetı városok világversenyén (LivCom 
Awards), amely egy évente megrendezésre kerülı nemzetközi verseny öt 
népességkategóriában a világ városai között. Fı célja, hogy ösztönözze a fenntartható 
közösségeket és az életminıség javítását [2]. Ez a nemzetközi elismerés nagyon jó hír és jelzi, 
hogy történnek lépések az életminıség javítása érdekében, mindazonáltal a város élhetıségét 
jelenleg nagymértékben rontja a közlekedési rendszer SZGK közlekedésre alapozott jellege, a 
közforgalmú közlekedés teljesítményeinek folyamatos és jelentıs leromlása, amely kiterjedt 
és összefüggı városi területeket, ill. a lakosság döntı részét érinti mindennapi életében. 
Hatásait tekintve pedig, amint fentebb már tárgyaltuk, jóval túlmutat az önmagában is jelentıs 
városi közforgalmú, ill. teljes közlekedési szektoron. 
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Dr. Dövényi Zoltán1
 

 
Víz és település Magyarországon 

 
 

1. A probléma felvetése 
 

A víz és település kapcsolata, a kettı közötti összefüggésrendszer meglehetısen hosszú 
ideig a településföldrajz egyik lezárt fejezetének látszott. Ez többek között azt jelentette, hogy 
ebben az irányban jelentısebb kutatások nem folytak, s a szakmai közvélemény is 
megelégedett a régebbi ismeretek ismételgetésével. 

Ez a „megáll az idı” jellegő állapot azonban néhány éve bizonyosan megváltozott, kellett 
azonban némi idı ennek felismeréséhez is. Talán kissé váratlan irányból, a globális 
klímaváltozás oldaláról kezdett ismét életre kelni és új szempontokat kapni a víz és település 
kapcsolata. Ezzel párhuzamosan, 1990 után a társadalmi viszonyok is jelentısen átalakultak, s 
ezek egy része szintén szerepet kapott ezen kapcsolatrendszer átalakulásában. A kettı együtt 
vezetett oda, hogy érdemes lett „leporolni” a régi kutatási témát, s felmérni az idıközben 
történt változásokat, regisztrálni az új fejleményeket.  

A jelen tanulmány a maga szőkre szabott kereteivel a téma iránti szakmai kíváncsiság 
megélénküléséhez kíván hozzájárulni a víz és település kapcsolatrendszere néhány fontosabb 
aspektusának áttekintésével.  
 
 

2. Árvíz és település 
 
 A hazai folyószabályozások döntı része a 19. század végére megvalósult, ezt követıen 
alapjában véve stabilizálódott a helyzet a folyók menti települések számára is. Ez 
természetesen nem jelentett teljes biztonságot az árvízi elöntésekkel szemben, de a kockázat 
mindenképpen a tőréshatár alatt volt. A viszonylag ritkán elıforduló gátszakadások okoztak 
ugyan súlyos károkat az érintett településekben, de összességében nem kellett tartani a 
gyakori ismétlıdéstıl. Az érintett lakosság számára egyfajta megnyugvást jelentett az is, hogy 
a gátépítések és -magasítások – ha nem is viharos tempóban – folyamatosan történtek, így volt 
remény arra, hogy belátható idın belül a nagyobb folyók melletti gátak kiépülnek a 
mértékadó árvízszintet egy méterrel meghaladó magasságra.  
 Az 1990-es évek közepétıl azonban egyre inkább világossá vált, hogy az árvízvédelem 
problémái a „fontolva haladás” módszereivel nem lesznek megoldhatók. Ezt egyértelmően 
mutatták a felgyorsult események, azaz egymást követı években vonultak le 
rekordmagasságú árvizek, érzékelhetıen megnıtt az árvizek intenzitása, s eltőnt az árvizek 
korábban megszokott szezonalitása is. A változás jelentıségét egyértelmően jelzi, hogy 1998–
2001 között négy rendkívül veszélyes árvíz vonult le a Tiszán, s ezek közül a 2001. évi 
tavaszi árhullámot nem is sikerült az ártéren tartani, s a gátszakadás következtében nagy 
károk keletkeztek a Beregi-síkság településeiben. 2002-ben a Dunán vonult le egy rendkívüli 
árhullám, majd 2006 tavaszán ismét a Tisza, ill. a Körösök következtek. További jellemzıje a 
változásoknak, hogy a rendkívüli árvizeket olyan évek is követhetik, amikor a folyó még a 
medrébıl sem lép ki.  

                                                 
1 Dövényi Zoltán; DSc, igazgatóhelyettes (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest), intézetigazgató 
egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete E-mail: dovenyiz@gamma.ttk.pte.hu 
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A vízjárás szélsıségeinek növekedésében a globális klímaváltozás minden bizonnyal 
szerepet játszik, mivel ennek egyik következménye az extrém csapadékhozamok növekedése, 
ill. egyre gyakoribb elıfordulása. Így a folyók közelében fekvı települések, ill. ennek az 
övezetnek a településhálózata a természeti környezet oldaláról került új kihívások elé. A tét 
nem kicsi, mivel az ország területének közel egynegyede a mértékadó árvizek szintje alatt 
fekszik, ahol mintegy 700 településen kb. 2,5 millióan élnek, azaz minden negyedik lakosa az 
országnak (VAHAVA, 2007). 

Az egyre nagyobb problémát okozó árhullámok kialakulása azonban nem vezethetı vissza 
kizárólag a klímaváltozásra, hanem ebben nagy szerepet játszott, ill. játszik a hullámterek 
vízlevezetı képességének jelentıs csökkenése. Ezt természeti és társadalmi tényezık egyaránt 
okozták. Az elıbbi elsısorban a hullámtér feliszapolódását jelenti, ami nem elhanyagolható 
mértékben csökkentette a hullámtér hasznos keresztmetszetét, s így vízszállító képességét is 
(NAGY I.–SCHWEITZER F.–ALFÖLDI L. 2001, SCHWEITZER F. 2001, 2004.). 

Az árvízi helyzet romlásában azonban nem kis szerepe van az emberi beavatkozásoknak, 
ill. a hullámtéren létrehozott antropogén létesítményeknek. Ide sorolhatók az utak és vasutak 
hullámtéri átvezetését szolgáló töltések, a nyári gátak stb. Ezek mellett azonban egyre 
nagyobb problémát jelentett a hullámterek beépítése, mivel ez is jelentısen akadályozta az 
árhullámok levonulását.  

A korábbi idıszakok embere számára természetes volt, hogy a hullámteret nem építi be. 
Ezen a téren a szocializmus évtizedei hoztak hátrányos változást, amikor a nagyobb folyók 
hullámterében meglehetısen elszaporodtak a különbözı, elsısorban nyaralási–üdülési célú 
építmények. Amíg az árvizek csak ritkábban és alacsonyabb tetızési magassággal 
jelentkeztek, ezek az üdülıtelepek nem jelentettek feltőnı problémát. Rögtön megváltozott 
viszont a helyzet az extrém árvízi hozamok megjelenésével, így az 1990-es évek végétıl a 
hullámtér beépítése is kezdett nagyobb figyelmet kapni. 

Ezek után joggal merülhet fel a kérdés, hogy mit lehet, ill. kell tenni az érintett települések 
árvízi biztonságának növelése érdekében? A hagyományos megoldás a gátak és töltések 
további magasítása és erısítése. Mivel egyes szakaszokon más nem jöhet szóba, ezt a 
módszert is szükséges alkalmazni. A korábbi idıszaktól eltérıen azonban most már fel kell 
tenni a kérdést, hogy „ki fizeti a révészt”, azaz kinek kell fizetni a gátépítés költségeit? Az 
árvízvédelem hosszú ideig egyértelmően állami feladat volt, közösségi érdeket szolgált, így a 
finanszírozása is állami forrásból történt.  

Napjainkra azonban a helyzet megváltozott, s a folyók mellett nem egy esetben már úgy 
kell feltenni a kérdést, hogy akkor is állami feladat a gátépítés, ha abból magánérdekek 
profitálnak? Ez a probléma országos érdeklıdést kiváltva elıször az 1980-as évek közepén, a 
nagymarosi duzzasztó megépítése kapcsán merült fel. Amennyiben ugyanis a létesítmény 
megépül, a megemelt vízszint következtében elárasztásra került volna a pilismaróti üdülıtelep 
több száz hétvégi háza is. Mivel a tulajdonosok egy részének érdekérvényesítı  képessége 
meglehetısen jó volt, mozgalom indult annak érdekében, hogy a beruházás keretében épüljön 
egy új gát a terület megvédésére. S történt mindez annak ellenére, hogy az üdülıterület 
beépítése enyhén szólva nem volt szabályos. A nagymarosi duzzasztómő szerencsére nem 
épült meg, így a pilismaróti gát ügye is okafogyottá vált. 

Nem lett azzá viszont Budapesten a Római-part megvédése, ami tanpéldaként is szolgálva 
mutatja a kérdés sajátosságait. A terület eredetileg a vízisportokat szolgálta, ezért számos 
csónakház épült fel. Fıleg az államszocialista idıszakban vállalati és minisztériumi üdülıkkel 
egészült ki a beépítés. Mivel a terület négy–öt méterrel a Duna átlagos szintje felett van, 
annak idején nem látszott indokoltnak és szükségesnek védıgát kiépítése. Így a töltést a 
Dunától távolabb fekvı lakóövezet védelmére a parttól néhányszáz méterre, a rekreációs-zóna 
mögött építették ki. A viszonylag ritkán elıforduló nagyobb árvizeket általában sikerült 
ideiglenes védvonalakkal kivédeni. 
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A rendszerváltozás utáni privatizáció ezt az övezetet sem kerülte el, s ennek egyik 
következményeként az egykori „vízi paradicsom” funkcionálisan jelentıs mértékben 
átalakult, és egyre inkább magánérdekeket szolgál. Ezt egyértelmően jelzik az új épületek, pl. 
szállodák, éttermek, lakópark, szabadidıs központ.  

Ezzel nem is lett volna baj, ha a dunai árvizek a korábbi szinten és gyakoriságban 
maradnak. De nem maradtak, s az emelkedı árvízi szintek miatt egyre nehezebben és egyre 
nagyobb költséggel lehetett úgy-ahogy megvédeni a Római-partot. Így már 2002 ıszén 
felmerült egy mobil gátrendszer megépítésének gondolata. Azóta sem történt ugyan egyetlen 
kapavágás sem, az viszont bizonyos, hogy a beruházás nem lenne olcsó mulatság: 2007 ıszén 
úgy hárommilliárd Ft-ra becsülték a költségeket. 

Az nem kétséges, hogy itt valamit tenni kell az árvízi biztonság érdekében, a kérdés csak 
az, hogy ki fizesse a számlát? A Római-part jelenlegi funkcióit és az ingatlanok tulajdonosi 
körét nézve ez semmiképpen sem lehet állami feladat, de még önkormányzati sem. 
Költségmegosztás természetesen elképzelhetı, de a beruházást elsısorban azoknak kell állni, 
akik ebbıl hasznot fognak húzni. 

A Római-part problémája átvezet egy másik súlyos kérdéshez, nevezetesen az árterek 
növekvı beépítésének következményeihez. A növekvı árvízi hozamok és a hullámterek 
feltöltıdése kapcsán az is világossá vált, hogy növelni kell a gátak közötti területek 
vízlevezetı kapacitását. Ennek egyik lehetısége az elburjánzott növényzet eltüntetése, a 
keresztirányú töltéseken új hidak és átereszek építése, vagy éppen a nyári gátak 
megszüntetése. Érdemes azonban elgondolkodni azon is, hogy a hullámtéren ma már nem 
kevés épület is áll, s ezek szintén lassítják az árvizek levonulását. Ezek hatósági eszközökkel 
történı lebontása aligha járható út, az új épületek emelésének megakadályozása viszont az 
lenne. Valójában azonban nem ez történik, így nem egy szakaszon vadonatúj házak 
emelkednek az ártereken, tovább akadályozva az árvizek levonulását.  

A helytelen és hátrányos beépítés azonban nem csak a gátakon belül, hanem azokon kívül 
is megfigyelhetı. Az ármentesítések elıtt a települések a folyók közelében az ármentes 
felszíneket foglalták el, így pl. a magaspartokat, folyóhátakat, s gondosan kihagyták a 
beépítésbıl az árvízveszélyes területeket. Az ármentesítés és az árvízvédelmi gátak kiépítése 
után ez az óvatosság érzékelhetıen csökkent, 1945 után pedig lényegében elenyészett. Ennek 
következtében az elmúlt évtizedekben számos településen olyan mélyfekvéső területeket is 
beépítettek, amire a korábbi népesség nem is gondolt. A települések ilyetén meggondolatlan 
terjeszkedése az árvízi elöntéseknél az elkerülhetetlennél jóval súlyosabb károkhoz vezet, 
amit a 2001-es beregi árvíz is egyértelmően bizonyított (DÖVÉNYI Z. 2005). 

Az árvízi veszélynek kitett településeknél azonban nem csak a beépítés meggondolatlan 
kiterjesztése jelent problémát, hanem a biztonságérzet túlzott foka is. A lakosság adottnak 
vette hosszabb idın keresztül, hogy az árvízvédelmi töltések megfelelı biztonságot nyújtanak, 
s nem kell azzal foglalkozni, ha mégis átszakad a gát. Fıleg a Tisza alsó és középsı szakaszán 
a 19. század utolsó évtizedeiben és a 20. század elsı felének pusztító árvizei az itt élı 
embereket megtanították a védekezés szükségességére, s ennek következményeként ebben a 
térségben a veszélyeztetett településeket körtöltésekkel vették körül. Végszükség esetén ezek 
a védmővek valamennyi védelmet még ma is tudnának nyújtani. 

A 2001-es beregi árvíz is bizonyította, hogy még egy alacsony – fél–egy méter magas – 
körtöltés is jelentıs védelmet tudna nyújtani – ha lenne. Ebben a térségben azonban a 
településeket sohasem vették körül védmővekkel, ezzel kiszolgáltatták ıket az árvízi 
pusztításnak.  
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3. Kisvízfolyások és települések 
 
 A településhálózat kialakulása során nem csak a folyók, hanem a kisebb vízfolyások is 
vonzották a településeket, így fıleg a domb- és hegyvidékek patakvölgyeiben a kisebb falvak 
egész füzére alakult ki. Annak ellenére, hogy ezeknek a vízhozama általában csekély volt, az 
elmúlt korok emberei nem építkeztek közvetlenül a vízfolyás mellé, mivel tisztában voltak 
azzal, hogy ritkán ugyan, de itt is elıfordulnak extrém vízhozamok.  
 Az elmúlt évtizedekben azonban ez a tapasztalat is feledésbe merült, s jó néhány 
településben a lakó- és hétvégi házak egészen a vízfolyás mellé települtek. Hosszú ideig nem 
is volt probléma. Az 1990-es évek közepétıl azonban érzékelhetıen megnıtt az extrém 
csapadékelıfordulások száma, s szükségszerően gyakoribbak lettek a kis vízfolyásokon a 
nagy árvizek, s ezek az érintett településekben komoly károkat okoztak az épületállományban 
és a mőszaki infrastruktúrában is.  
 Erre igazán 1999-ben figyeltek fel, amikor az elsı félévben több hullámban elıfordultak 
nagy csapadékok, s ezekbıl a hegy- és dombvidékeken rendkívül heves árhullámok alakultak 
ki, amelyek vízhozamai minden korábbi értéket meghaladtak (SZLÁVIK L. 2005). Ennek 
kapcsán korábban alig ismert békés patakok (pl. Bükkös, Dera, Kemence-patak) neve került 
be a köztudatba jelentıs árvízi pusztításaik következtében. És ezzel a történet még csak 
megkezdıdött, mert azóta is meglehetısen gyakran elıfordulnak pusztító árvizek a kis 
vízfolyásokon, elegendı itt a 2005-ös év eseményeire gondolni, amikor többek között 
Mátrakeresztes, Mád, Encs, Edelény, Boldva szenvedett nagy károkat a hirtelen levonult 
árhullámok következtében. 
 Az ismétlıdı özönvizek kapcsán egy új kifejezés is bekerült a hazai szakirodalomba, ill. a 
köznyelvbe is: ez a „flash flood”, azaz villámárvíz, hirtelen árvíz. Ez a fogalom olyan 
árvizeket jelent, amelyek viszonylag kis területen és rövid idı alatt bekövetkezı intenzív 
csapadékhullás következtében jönnek létre. Társadalmi oldalról ez azt jelenti, hogy a 
hidrológiai válasz lényegesen gyorsabb, mint az érintett közösség társadalmi válaszideje az 
eseményekre (www.szupercella.hu). 
 A villámárvizeket azonban nem lehet kizárólag a természet nyakába varrni, a károk 
nagyságában rendesen benne van az emberi tevékenység is. A már korábban említett helytelen 
beépítés mellett mindenképpen említeni kell az elhanyagolt, növényzettel benıtt 
patakmedreket, vagy ennek ellenkezıjét, a kıvel vagy betonnal kiburkolt, teljesen mővi 
vízfolyásokat. S végezetül nem szabad megfeledkezni a rossz mőszaki megoldásokról sem, 
amikor a rosszul méretezett hidak vagy átereszek nem tudják biztosítani az extrém vízhozam 
átbocsátását, s inkább gátként funkcionálnak. 
 A villámárvizek nem válogatnak, s mindig annak a társadalmi csoportnak okoznak kárt, 
amelyik túlságosan közel települt a vízfolyásokhoz. Az ország attraktív, tájképileg vonzó és 
gazdagabb térségeiben ezek a magasabb státusú csoportok, a szegényebb, elmaradott 
területeken pedig a peremhelyzető csoportok, akiknek már csak a patak közelében jutott 
lakóhely. Ebbıl az aspektusból érdemes pl. megnézni, hogy hol vannak a kisebb–nagyobb 
vízfolyások melletti településeken a cigányság lakóterületei. 
 
 

4. Belvíz és település 
 
 Amíg a villámárvizek alapvetıen a hegy- és dombvidéki tájakon okoznak nagy károkat, 
addig a belvizek a síkvidéki településeket veszélyeztetik. Leginkább az Alföldön jelentenek 
problémát, de lokálisan más síkvidéki területeken is jelentkeznek. Az árvízzel szemben a 
belvíz viszonylag rövid ideje szerepel veszélyforrásként, lényegében csak a Tisza 
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szabályozását követıen került az elıtérbe. Jelentıségét azonban hamar felismerték, mert már 
1871-ben törvényben szabályozták a belvizek elvezetését (PÁLFAI I. 2004). 
 A borítás nagyságát nézve a belvíz inkább a mezıgazdasági területek elöntésével jelent 
problémát, de nem elhanyagolható károkat okoz a lakott területeken is. Ez ellen a lakosság 
mindig próbált védekezni, pl. nem építkeztek a belvizes területeken, megfelelı állapotban 
tartották a vízelvezetı árkokat. Az persze a belvizek méretétıl függött, hogy ezek mennyire 
voltak sikeresek. Az 1940-es évek elejének katasztrofális belvizei pl. olyan településrészeket 
is elöntöttek, ahol ez korábban nem volt jellemzı. 
 Ezt követıen az 1960-as évek közepéig nagyobb belvizek nem voltak, így kezdtek 
feledésbe merülni a korábbi tapasztalatok. Ennek egyik bizonyítéka, hogy kezdtek beépíteni 
olyan területeket is, amelyek addig éppen a belvizek miatt szabadon maradtak. A Maros-
hordalékkúpon 1979-ben kialakult belvízi elöntéseknél ez már egyértelmően kimutatható volt 
(BAUKÓ T.–DÖVÉNYI Z.–RAKONCZAI J. 1981). 
 Ezzel párhuzamosan nem csak a határban, hanem a lakott területeken is egyre inkább 
elhanyagolták a vízelvezetı árkokat, sok helyütt mint feleslegest fel is töltötték. Ennek a 
hátterében nem elhanyagolható mértékben a hagyományos lokális társadalmak felbomlása 
állt: ezek értékrendjében még ott volt a környezet rendben tartása is, amihez hozzátartozott a 
vízelvezetı árkok, záportározók gondozása is. Az új generáció ezt már másként látta.  
 Ennek a levét a települések, ill. a lakosság 1999–2000-ben itta meg, amikor a belvizek 
ismét ritkán elıforduló méretet öltöttek, s veszélyeztettek jó néhány települést is. Úgy tőnik, 
hogy még ez sem szolgált elegendı tanulsággal, mivel az utóbbi évek extrém csapadékait sem 
sikerült megfelelıen levezetni. Az kétségtelen, hogy a belvízi elöntéseket vízügyi–mőszaki 
eszközökkel teljesen nem lehet megakadályozni, mérsékelni azonban lehetne – még a 
beépített területek esetében is. 
 
 

5. Összegzı megjegyzések 
 
 A témát még lehetne folytatni, hiszen szó sem esett olyan problémákról, mint a talajvíz és 
település kapcsolata, s csak érintılegesen foglalkoztunk a csapadék–település 
összefüggésrendszerrel is. De talán az elmondottak is elegendıek annak belátására, hogy a víz 
és település kapcsolata megérdemli az új szempontú vizsgálódást.  
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Dr. Munkácsy Béla1 – Kovács Gábor2 – Tóth János3 
 

Szélenergia-potenciál és területi tervezés Magyarországon 
 
 

Annak érdekében, hogy érzékeltessük kutatási témánk fontosságát, néhány lényeges 
alapadatot fontosnak tartunk tanulmányunk elsı részében összefoglalni. Ennek oka, hogy 
miközben a témakör európai megítélése és támogatottsága meglehetısen kedvezı, hazánkban 
a megújuló energiaforrások helyzete egészen más, sajnálatosan erısen háttérbe szorított. 
Kutatásunk célja a témakör alaposabb megismerése és megismertetése annak reményében, 
hogy lehetıségeink alapos feltárásával a megújuló energiaforrások alkalmazása hazánkban is 
sokkal nagyobb teret nyerhet. Az energiagazdálkodás Magyarországon eddig döntıen 
mérnöki szakterületnek számított. Ám a pusztán mérnöki szemlélettel és ismeretanyaggal 
készített energetikai és környezetvédelmi programokban, stratégiákban az egyes megújuló 
energiaforrásokban rejlı lehetıségeket sok esetben csak „mérnöki becsléssel” tudták a 
szakértık megállapítani, ami nagyságrendekkel eltérhet a térinformatikai módszerrel, az adott 
földrajzi tér kínálta lehetıségek és korlátozó tényezık feltárásával számított eredménytıl. 
Megítélésünk szerint kutatásunk azt is igazolja, hogy az interdiszciplináris megközelítésmód 
az energetikában is egyre nagyobb szerepet kellene betöltsön.  
 
 

1. A szélenergia európai helyzete 
 
 Bár a szél mozgási energiájának villamos áram elıállítására történı felhasználása 
meglepıen régi idıre, 1887-re tekint vissza, a szélturbinás technológiának valóban fontos 
szerepet csak a 20. század végén sikerült kivívnia. Európában Dánia kezdte a technológia 
meghonosítását az 1970-es években, majd Németország és Spanyolország is kiemelkedı 
eredményeket ért a technológia felhasználása és fejlesztése terén. Jelentısége néhány 
országban ma már egyenrangú a fosszilis energiahordozók és az atomenergia alkalmazásaival. 
2006. december 31-én világviszonylatban 74 223 MW szélturbina-kapacitás állt 
rendelkezésre, s ennek 69,3%-a Európában. A szélenergetika részaránya az egyes országok, 
térségek villamosenergia-ellátásában ma döntı mértékben a döntéshozók 
környezettudatosságának függvénye, s egyes kitüntetett – nem feltétlenül kedvezı szélklímájú 
– helyeken, így például Németország keleti térségében eléri a 20-40% közötti értéket. A 
technológia fejlıdésének köszönhetıen az elkövetkezı években a szélturbinák nagyobb 
léptékő elterjedése két térségben várható: Európa tengeri selfjeinek területén, illetve a 
kontinens belsı zónáiban.   
 
 

2. Szélerımővek Magyarországon 
 
 Az elmúlt néhány évben hazánkban is megjelentek a szél megújuló energiáján alapuló 
szélerımővek. Az elsı turbina 2000. évi telepítését követıen nagy fejlesztésre csak 2006-ban 
került sor, amikor 43 MW-nyi szélerımő-kapacitás épült ki Magyarországon. A jövıt illetıen 
azonban több szempontból is kérdések merültek fel: 
                                                 
1 Dr. Munkácsy Béla Eötvös Lóránd Tudományegyetem, TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest E-mail: 
munkacsy@elte.hu 
2 Kovács Gábor Eötvös Lóránd Tudományegyetem, TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest E-mail: 
bigdzsi@hotmail.com 
3 Tóth János Eötvös Lóránd Tudományegyetem, TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest 
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• hazánk klimatikus adottságai vajon milyen mértékben teszik lehetıvé a szélturbinák 
alkalmazását villamosáram-termelésünkben; 

• hogyan valósítható meg az egyre nagyobb berendezéseknek a hazai tájba való illesztése; 
• milyen kockázattal jár a kiemelkedı ökológiai értékekkel rendelkezı Kárpát-medence 

térségben a szélerımővek elterjedése; 
• milyen szabályozási hátteret és tervezést igényel a megújuló energiaforrásokon alapuló 

erımővek hazai körülmények közé illesztése? 
Munkánk során arra kerestük a választ, hogy milyen további tartalékok rejlenek 
Magyarországon a szélenergia hasznosításában területi és energetikai értelemben. A 
kérdéskör megválaszolását elsısorban térinformatikai alapokon kezdtük el. 
Mintaterületeinken (Gyır-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Heves megyékben) 
meghatároztuk a szélerımővek telepítésére alkalmas területek nagyságát, majd ebbıl 
következıen a technikai szélenergia potenciált. A nemzetközi adatok, összehasonlítások 
alapján pedig a gazdasági-társadalmi potenciálra következtettünk. 
 
 

3. Technikai szélenergia-potenciál számítása 
 
 Elsı lépésben valóban a technikai potenciál felmérése tőnik kézenfekvınek, hiszen ezzel 
képet kaphatunk az elméleti lehetıségekrıl. Értelmezésünk szerint a technikai potenciál a 
megújuló energiaforrások alkalmazásában rejlı lehetıségek feltárására szolgáló olyan 
elméleti érték, amely a jogszabályi korlátok figyelembe vételével kalkulált, az adott kor 
technológiai színvonalára jellemzı maximális kapacitás. Vagyis a számítás igen egyszerő, két 
alapadat szorzatáról van szó:  
1) e tevékenység a hatályos jogszabályok korlátozásai alá nem tartozó területek mérete, 
illetve  
2) az adott területegységen elérhetı átlagos teljesítmény (ez évente, a technológia 
fejlıdésével változó érték, vagyis az adott évben üzembe helyezett turbinák névleges 
teljesítményébıl statisztikai elemzéssel kapott érték).  
 
1. táblázat. A vizsgálat során használt védızónák (Szerk.: Kovács G.) 
 

Elem neve Használt védızóna 
Közút 250 méter 
Vasút 250 méter 
Távvezeték 250 méter 
Lakott terület 400 méter 
Nemzeti park 1000 méter 
Természetvédelmi terület 1000 méter 
Tájvédelmi körzet 1000 méter 
Természeti terület 1000 méter 
Védett természeti terület 1000 méter 
Natura2000 1000 méter 
Erdı 250 méter 
Tájképvédelem 0 méter 
Vízrajz 0 méter 

 
 Az 1) pont esetében a kiindulási pont az engedélyezési eljárás ismerete, vagyis az, hogy a 
hatóságok milyen jogszabályok alapján döntenek a szélerımővek környezethasználati 
engedélyének kiadásáról. E tekintetben viszonylag könnyő a helyzetünk, hiszen a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium már több kiadásban publikálta azt a tájékoztató 
kiadványát, amely összefoglalta a hatóság e tárgyban kialakított véleményét [6], elsısorban a 
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természetvédelmi és tájkép-védelmi tényezık kapcsán. Emellett már csak néhány szem-pont, 
így például a repülıterek, katonai objektumok által jelentett területi korlátozás, illetve 
környezet-egészségügyi tényezık (pl. zajhatással kapcsolatos védızóna) figyelembe vétele 
szükséges. Az említett jogszabályi korlátozás elemeit a megyei önkormányzatoktól beszerzett, 
illetve az 1:500.000-es méretarányú, EOV vetületi rendszerbe általunk geokódolt topográfiai 
térképek alapján vektorizáltuk, majd a meghatározott védızónákkal kiegészítettük (1. 
táblázat). Az Egységes Országos Vetületbe való átszámítás azért fontos, mert az méter-
rendszerő, így a késıbbi számítások egyszerőbben végrehajthatók. Mindezek alapján 
térinformatikai módszerekkel létrehozható egy olyan egyesített vektoros térkép, amely a fenti 
korlátozásokat egyetlen ábrában (1. ábra) összegzi.  
 

 
 

1. ábra. Komárom-Esztergom megye szélenergia-potenciáljának térképe (Szerk. Kovács G. – Tóth J.) 
 
 Kutatásaink során az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékén az elmúlt években 4 
megyére (Gyır-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Heves) végeztünk ilyen irányú 
vizsgálatokat (MUNKÁCSY B. et al. 2007). Ezek a potenciális területek tekintetében rendre 7,7 
és 8,8% közötti eredményeket adtak, vagyis mindegyik megkutatott megyénk esetében igaz, 
hogy alapterületük több mint 90%-án nem lehetséges szélerımővek telepítése. A 7-8% körüli 
értékek elsı hallásra igen szerénynek tőnnek, de a továbbiakban részletesebben bemutatott 
vizsgálatunk azt igazolja, hogy ezzel országos szinten elméletileg körülbelül 60-65.000 MW 
névleges teljesítményő szélturbina-kapacitás kiépítésére van lehetıségünk. Természetesen 
elemzésünk arra vonatkozóan is támpontot nyújt, hogy az adott földrajzi térben – a 
jogszabályok tükrében – vajon hol érdemes szélerımő-beruházást elindítani. Célszerőnek 
tartanánk ezen eredményeket már az engedélyezési tevékenység elején alkalmazni, ezáltal az 
engedélyezı hatóságok leterheltsége nagymértékben csökkenthetı volna. Mintaként 
használható volna a német gyakorlat, amelyben a hatóság elıször kijelöli a turbinatelepítésre 
alkalmas helyszíneket, majd a beruházók ezek közül – helyszíni szélmérések és egyéb 
szempontok alapján – választják ki a számukra leginkább megfelelı területet (MUNKÁCSY B. 
2004). 
 A 2) pont, vagyis egy adott területegységre vonatkozó átlagos turbinateljesítmény esetében 
nemzetközi statisztikai adatok elemzését végeztük el. A Dán Szélturbina-gyártók 
Szövetségének iránymutatása alapján (www.windpower.org) két mutató segítségével 
kiszámolható az egy területegységre jutó maximális kapacitás. Az egyik adat az adott évben 
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rendszerbe állított gépek átlagos teljesítménye (ez 1998-ban még csak 780 kW volt 
[REHFELDT, K. 1999], míg 2007. elsı felében már 1920 kW [ENDER, C. 2007]), míg a másik 
adat ugyanezen gépek esetében a rotorok hossza (20-25 m 1998-ban, illetve 35-40 m 2007-
ben). Ezen adatokból számolva ez 1 km2-nyi területen optimális esetben 12 darab berendezés 
felállítását, ezzel kb. 9-10 MW beépített kapacitás létrehozását teszi lehetıvé. A vizsgált 
megyék technikai szélturbina-kapacitása a fentiek alapján 1500-2300 MW volt − egyenként. 
Hazánk egész területére alkalmazva a fenti mutatókat, 60-65.000 MW-os technikai 
szélenergia-potenciált kapunk − mint a jogszabályok által behatárolt térben maximálisan 
elérhetı elméleti lehetıséget. 
 
 

4. A társadalmi-gazdasági szélenergia-potenciál kiszámítása 
 
 A társadalmi-gazdasági potenciál kiszámítására azért van szükség, hogy a valódi 
lehetıségeket, a realitásokat feltárhassuk. Elsı lépésben egy olyan területet kellett 
kiválasztanunk, amely sok tekintetben hasonlatos hazánkhoz, ám a szélenergia fejlıdése terén 
mérce lehet. Választásunk Németország keleti részére esett (2. táblázat).  
 
2. táblázat. Hazánk és Kelet-Németország összevetése a szélenergetika elsı tíz éves fejlıdésének 
tükrében (szerk. Munkácsy B.) 
 

 
 
 Bár egy lényeges mutatója, a népsőrősége némileg magasabb (153 fı/km2) a hazai értéknél 
(vagyis ebbıl a szempontból a szélturbinák befogadására ott korlátozottabbak a lehetıségek), 
ám az elmúlt 50 esztendı történelmi múltja, társadalmi folyamatai, a hasonló domborzat és 
szélklíma mégis lehetıvé teszi az összevetést. A két térség napjainkban eltérı gazdasági 
helyzetét nem vettük figyelembe elemzésünkben, hiszen a turbinatelepítések általában nem 
állami finanszírozásban készülnek. Kutatásunk ezen fázisa a keleti német tartományoknak a 
szélenergetika terén 1990 és 2000 között elért fejlıdésébıl indult ki. Az elsı turbinák 1990 
táján jelentek meg a vizsgált területen és 10 év alatt összesen 2136,3 MW összteljesítményt 
sikerült az öt tartományban kiépíteni. Ez 1 km2 terület-egységre vetítve 19,8 kW 
turbinateljesítményt jelent. Ha hazánkban az elsı tíz év fejlıdése pontosan ugyanilyen ütemő 
volna, akkor 2010-ig 1842 MW szélturbina-teljesítmény jöhetne létre. Sajnos tudjuk, hogy a 
Magyar Energia Hivatal erre az idıszakra mindössze 330 MW turbinakapacitás kiépítését 
engedélyezte [1]. Ez a kapacitás tehát alig 20%-a annak, amit Németország keleti térsége az 
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elsı 10 esztendıben elért. Még tragikusabb a kép hazánk szempontjából, ha a következı hat 
év, vagyis a 2000 és 2006 közötti idıszak gyarapodását is megfigyeljük, hiszen ekkor tovább 
gyorsult a növekedés üteme. Ha ezt a hazai viszonyokra alkalmazva csak megismételni, de 
nem túlszárnyalni szeretnénk, akkor 2017-ig mintegy 3900 MW szélturbina-kapacitást kellene 
kiépítenünk. Ehhez képest a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium terveiben még 2025-re is 
csak 525 MW szerepel.  
 A fenti számokban látható nagyságrendnyi különbség magyarázata véleményünk szerint 
fıként a két ország eltérı klímapolitikájában rejlik. Németország esetében láthatóan központi 
kérdés a környezet állapotának ilyetén javítása, nálunk viszont csupán egyfajta felesleges – de 
a nemzetközi nyomás miatt elkerülhetetlen – feladatként értelmezik a globális klíma ügyét az 
országos politikában. Magyarországon is széles körben elterjedt az a téves nézet, hogy majd 
csak akkor kell a környezet védelmével foglalkoznunk, ha a gazdaságot már rendbe raktuk.  
 Az energiagazdálkodás problematikája azonban egyértelmően igazolja ezen álláspont hibás 
mivoltát.  

• Egyfelıl energiagazdálkodásunk átalakítása általában nem feltétlenül vesz igénybe 
állami forrásokat, megoldható magántıkébıl – akár a lakosság bevonásával (gondoljunk 
a hatékony elektromos fogyasztók térhódítására, a napkollektorok, napelemek, kis 
teljesítményő szélkerekek elterjedésére más országokban). Így tehát nem von el 
forrásokat más fontos területekrıl.  

• Másfelıl az átalakítás valójában annál inkább segíti a gazdaság fejlıdését, talpra állását, 
minél elırehaladottabb, hiszen minél jobban elterjednek a fenti technológiák, annál 
inkább csökken az importfüggıség és így az ezzel kapcsolatos állami kiadás. 

• Harmadrészt egyszerően nincs idınk a szükséges lépések további halogatására, az 
ökológiai katasztrófa már a küszöbünkön áll. 

 
 

5. Összefoglalás 
 
 A szélenergia ipari léptékő alkalmazása hazánkban sem halogatható tovább. Kutatásunk 
szerint a jelenlegi szabályozási környezet a rendelkezésre álló terület 7,7-8,8%-án teszi 
lehetıvé nagyteljesítményő szélturbinák telepítését – ugyanakkor igaz, hogy egyes földrajzi 
egységekben (legújabb vizsgálataink alapján ilyen például az Ister Granum Eurorégió) 
egyáltalán nem lehetséges szélerımővek építése. Hazánk a létrehozott turbinakapacitás 
tekintetében (61 MW) az európai élvonalhoz képest behozhatatlannak tőnı lemaradásban van, 
s ennek oka nem feltétlenül a természeti adottságokban rejlik, hiszen a szomszédos Ausztria a 
magyar határ közelében hozta létre 965 MW-os turbinakapacitásának nagyobb részét [2]. 
Némileg kedvezıbbnek tőnik a hazai helyzet, ha a többi szomszédos országhoz hasonlítjuk, 
hiszen Ausztrián kívül csak a jóval nagyobb Ukrajna kapacitása (85,5 MW) haladja meg 
hazánkét.  
 Ami a technológia jelentıségét illeti, megállapításaink szerint a szélenergiában rejlı 
lehetıségek meglepıen komolyak − és ez Magyarországra is igaz, annak ellenére, hogy 
hazánk  

• egyfelıl a kontinens belsı, kevésbé szeles térségében fekszik,  
• másfelıl, hogy a természet- és tájvédelmi korlátok meglehetısen nagy kiterjedéső 

terület igénybevételét zárják ki.  
Az elsısorban mőszaki, rendszerirányítási jellegő akadályok felszámolása után az 
elkövetkezı 10 esztendıben akár 4000 MW szélturbina-kapacitás is kialakítható lenne, s ez 
egy igen gyenge, 20%-os hatásfokkal számolva már igen tekintélyes hányadát, 15-25%-át 
adhatná hazánk villamosenergia-termelésének. Hogy ez nem irreális elképzelés, azt két dolog 
támasztja alá: egyfelıl ezt a fejlıdést Németország keleti tartományai már visszaigazolták, 
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másfelıl a technikai kapacitás számítása során kijelölt potenciális területek alig 6-7%-át, 
vagyis a teljes magyarországi terület 0,5-0,6%-át igénylik. Ráadásul ezt is csak töredékben, 
hiszen a turbinák közötti térség nagyrészt hasznosítható marad, például legeltetésre, 
növénytermesztésre.  
 Az éghajlatváltozás aggasztó jelei egyre sokasodnak, a hozzáértık szerint egyre közelebb a 
katasztrófa. Megelızni már nincs esély, de legalább igyekezzünk tompítani a hatásokat. 
Ennek egyik eszköze a tanulmányunkban bemutatott technológia.  
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Rózsavölgyi Kornél1 
 

Szélerımő-telepek területi elhelyezése saját fejlesztéső klímaorientált 
modell (KMPAM) segítségével 

 
 

1. Bevezetés 
 

 Az emberiség energiaellátásának biztosítása ma fıleg a fosszilis tüzelıanyagokra (szén, 
olaj, földgáz) épül, melyek jelenleg a világ energiaszükségletének túlnyomó többségét 
fedezik. A készletek, melyeket a természet évmilliók alatt halmozott fel, néhány emberöltı 
múlva elfogyhatnak. A környezetszennyezés azonban, amit felhasználásuk okoz, itt marad, és 
már ma súlyos problémák forrása a Földön. A Föld energiaigénye közben folyamatosan nı, a 
XXI. század közepére 2-3 szorosa lesz a mostaninak. Addigra a fosszilis tüzelıanyagok, 
okozta hiány már jelentkezni fog. Annak érdekében, hogy az emberiség fenntarthassa 
dinamikus fejlıdését, szükség van ennek az energiaigénynek a kielégítésére környezetbarát 
módon. Így a megoldást, a megújuló energiaforrások – nap, szél, víz, stb. – egyre 
hatékonyabb és szélesebb körő alkalmazása jelentheti, mely részben képes kiváltani profitáló 
módon a fosszilis energiahordozókat. A megújuló energiaforrások alkalmazása több okból is 
ésszerő, hiszen környezetkímélı megoldásokat kínál, munkahelyet teremt, valamint az ország 
vagy EU tagállam energia importfüggıséget is csökkenti. 
 A szélenergia hasznosítása több évezredes múltra tekint vissza, s jelenleg egy dinamikusan 
fejlıdı iparág a világon. Napjainkban a legelterjedtebb módja a szélenergia használatnak a 
villamos energiatermelés. Az 1990-es évek elejétıl rendkívül gyorsan, minden eddiginél 
nagyobb mértékben nıtt a hasznosított szélenergia mennyisége a világon, de fıleg Európában. 
A hazai és külföldi befektetık közremőködésével 2007 szeptemberéig felépült 
nagyteljesítményő szélerımővek összesen 63,275 MW kapacitást jelentnek. Közép-kelet 
Európa, így Magyarország is jelenleg a befektetık egyik legfontosabb európai piacának 
számít, azonban az eddigi eredmények ellenére még mindig nincsenek a szélerımővek 
optimális elhelyezését szolgáló, megfelelı felbontású, könnyen elérhetı, gazdasági 
szempontból is alkalmazható széltérképek, eredmények. 
 
 

2. Célok 
 

 A kutatásom célja, hogy egy olyan új modellt készítsek, mely az eddigi modellek és 
eredményekhez képest jobban használható, illetve több új fontos információt ad a felhasználó 
számára a területi tervezésben. Ezek az új tényezık, eredmények elengedhetetlenek a minél 
pontosabb és reálisabb gazdasági és pénzügyi kalkulációkhoz, valamint az optimális területi 
tervezéshez. Így komoly segítséget nyújt a tervezésben és a megtérülés számításban résztvevı 
kutatók, mérnökök és más szakemberek számára.  
 
 

3. Saját fejlesztéső modell 
 

 Ez a saját fejlesztéső modell a KMPAM (Komplex Multifaktoros Poligenetikus Adaptív 
Modell), mellyel a szélenergia optimális hasznosítási helyét modellezem, definiálom a térben 
a megadott határfeltételek alapján. Tulajdonképpen a modell a komplex elemzés által azokat a 

                                                 
1 Rózsavölgyi Kornél Debreceni Egyetem, TEK, Meteorológiai Tanszék, Debrecen E-mail: rozsavolgyi@tigris.unideb.hu 
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helyeket jelöli meg a térben ahová egy esetleges szélpark, szélerımő telepítése jövedelmezı 
befektetés lenne. A modellem különbözı almodulokból áll. Minden almodul különbözı 
tényezıket dolgoz fel (pl.: meteorológiai és klimatológiai, tájökölógiai, természetföldrajzi, 
közigazgatási, stb.), melyek egy esetleges szélerımő telepítésének tervezéséhez szükségesek. 
A KMPAM modellnek kiemelten fontos része a szélmezı modellezés, így egy saját szélmezı 
modellezési eljárást is fejlesztek hozzá. 
 Ezt a saját fejlesztéső szélmezı modellezési eljárást egy KMPAM almodulba építem fel 
(KMPAM/W), – melyre a teljes modell fejlesztése folyamán rendkívül sok idıt és energiát 
fordítok – és úgy tervezem, hogy a teljes modelltıl függetlenül is képes legyen mőködni. Így 
célom az is, hogy úgy alakítsam ki, hogy önálló rendszerként is alkalmazható legyen más 
feladatokra és vizsgálatokra. A KMPAM-ba szükség szerint (ha az adatbázis rendelkezésre 
áll) lehetıség van újabb almodulok definiálására és futtatására. A különbözı tényezıket 
feldolgozó almodulok együttes kezelését a GIS biztosítja. 
 Általában a szélenergiába történı befektetésnek egyik hátráltatója a tudományos 
eredmények hiánya, bizonytalansága, nehezen érthetısége a befektetık számára. 
Kutatásommal többek között ezt szeretném orvosolni, hiszen minél több információ áll 
rendelkezésre, a befektetınek annál jobban elırebecsülhetı a várható profit és kockázat. Ha 
csökken az üzleti kockázat és nı a kiszámíthatóság, akkor a befektetési kedv és volumen is 
nı, így a környezetbarát megújuló szélenergia alkalmazását segíti elı a modellem. 

 
 

4. A szélmezı modellezés input adatai és a mintavételezési eljárás 
 
 A bemenı adatokat RADICS K. (2004) 10 m-es szélmezı modellezési vizualizációjából 
vettük, mely a WAsP modell alkalmazása során, 29 állomás 1997-2002 közötti 6 éves évi 
átlagos szélsebesség adataiból készült. A vizualizáció feldolgozása után, egy ún. K-típusú 
randomizált mintavételezı algoritmust alkalmaztam a mintavételi pontok meghatározására. 
Majd a kapott pontok felvették a megfelelı szélsebesség attribútum értékeiket. Ezek az 
értékek képezték az input adatokat a számítások során.  
 
 

5. A szélmezı adatfeldolgozása, modellezése és az eredmények 
 

5.1. Szélsebesség szimulációs várható értékek 
 

 A véletlen mintázási eljárás során nyert adatokból elıállítottam a variogram felszínt (mely 
a vizsgált jelenség térbeli anizotrópiájának megjelenítése), illetve annak különbözı irányú 
metszeteit, azaz a félvariogramokat (amelyek a térbeli folytonosság mértékei). Ezekre a 
félvariogramokra készítettem el az alapmodelleket (PANNATIER, Y. 1996). Majd sikerült jól 
illeszkedı modelleket készíteni a félvariogramokra minden magasságra, melyek minden 
esetben három szerkezetbıl (két szférikus és egy gaussi modell) álló összetett modellek. Ezt a 
kapott modellt használtam fel a szekvenciális gaussi szimulációhoz (DEUTSCH, C. V. et al. 
1998). 
 A szekvenciális gaussi szimulációk során minden magassági szintre (10 m, 30 m, 60 m, 80 
m, 100 m, 120 m, 140 m) 100 db azonos valószínőségi szintő, de különbözı realizáció 
készült. A 4 km2-es modellezési, és megjelenítési felbontással, valamint a kifejlesztett 
optimalizációkat felhasználva az eljáráshoz, értékelhetı eredmények születtek a 
szimulációkkal. A szimulációk során minden szintre kapott 100 db realizáció mindegyike 
megjeleníthetı, elemezhetı. Ugyanakkor a 100 darab realizáció átlaga, már jó közelítést ad a 
várható értékre. A szélsebességek várható értéke mellett kiszámítottam az egységnyi felületre 
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jutó bruttó szélteljesítményt is. Ez a szélteljesítmény az a mennyiség, amit maximálisan 
hasznosulhat az energiatermelı felületen.  
 

 
 

1. ábra. A jellemzı szélsebesség várható értékek és a bruttó szélpotenciálok, h =10 m 
 
 Ha összehasonlítjuk a 10 m (1. ábra) és a 100 m (2. ábra) magasságra kapott szimulációs 
szélmezıt akkor egyértelmően látszik, hogy egyfajta nagyléptékő homogenizáció mellett egy 
kisléptékő heterogenitás is bekövetkezett egyben. Ennek az ún. gránumos térbeli szerkezetnek 
– a kisléptékő heterogenitásnak – az oka, a szélmezı lokális változékonysága. A 
homogenizációnak pedig azaz oka hogy a szélmezı magasabb szinteken egyre kevésbé 
befolyásolt a felszíni súrlódási hatásoktól, ezért egy homogénebb terület feletti rendszer 
alakulhat ki. Ez az érdekes kettıség a szélmezı fontos légkörfizikai tulajdonsága mit sikerült 
helyesen a szimulációkkal lemodellezni.  
 A modellezések és szimulációk során azt tapasztaltam, hogy minél magasabb szinteket 
vizsgáltam, annál könnyebben lehetet elvégezni a számításokat, elemzéseket. Ennek oka a 
planetáris határréteg (PHR) tulajdonságaiban keresendı, hiszen ismerve a PHR 
tulajdonságainak változását a magasságnövekedéssel (BARANKA GY. et al. 2001), a felszíni 
érdesség és domborzat okozta zavaró hatások egyre kevésbé érvényesülnek a magasabb 
régiókban. Arra a következtetésre jutottam, hogy a 60 méternél magasabb régiókban 
Magyarországon már nem okoz jelentıs zavaró hatást a felszíni érdesség. Erre az eredményre 
jutottak mások is. Más vizsgálatok alapján is ez az a magasság, ahol az árnyékoló objektumok 
hatása már nem szignifikáns (KIRCSI A. 2004; WIERINGA, J. 1976, 1983). 
 Véleményem szerint a kapott eredmények alapján megállapítható, hogy számításaim, jól 
visszaadják a magyarországi évi átlagos szélviszonyokat, a modellezett magasságokban. 
Ehhez hasonló geometriájú eredmények születtek más alapokon nyugvó számításokkal is 
(WANTUCHNÉ, 2005), melyek így bizonyos mértékig egymás verifikációi lehetnek. A 
különbözı magasságokban a szélsebességek várható értékei és így a bruttó szélteljesítmény fı 
térbeli eloszlására jellemzı, hogy a legnagyobb szélkincs Magyarország északnyugati 
részében található, habár akadnak kisebb kiterjedéső terültek az ország más részein, amelyek 
szintén alkalmasak lehetnek a szélenergia az energetikai felhasználásra, nagyobb 
magasságokban. 
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2. ábra. A jellemzı szélsebesség várható értékek és a bruttó szélpotenciálok, h = 100 m 
 
 

5.2. Szélsebességek szimulációs várható értékeinek térbeli bizonytalansága 
 
 Az egyváltozós matematikai statisztikában teljesen természetes a konfidencia intervallum 
megadása a várható érték becslésekor. Ha a területi becslés gridpontonként az adott pontban 
prognosztizálható várható értéket adja, akkor megadható a pontonkénti várható érték 
konfidencia felülete (GEIGER J. et al. 2005). Ez a geostatisztika alkalmazásával gond nélkül 
kiszámítható. Minden egyes gridpontra megadható a konfidencia intervallum. Ezekbıl készült 
a konfidencia intervallum alsó, illetve felsı határához tartozó két felület. Minél szőkebb a 
konfidencia intervallum, annál stabilabban lehet a rendelkezésre álló adatokból megadni a 
várható értéket. Ennek a gondolatnak megvalósulása a 3. és 4. ábra a bizonytalansági térkép 
és grid. Ez nem más, mint a konfidencia intervallum szélessége gridpontonként. Vagyis 
azokon a területeken, ahol ez az intervallum szők, ott a prognózis bizonytalansága csekély, 
ugyanakkor ott, ahol ez nagy, a bizonytalanság is nagyobb (a bizonytalanság nem egyenlı a 
hibával). Ezt fejezik ki a 3. és 4. ábra skálája feletti nem diszkrét szám kategóriák. 
 

 
 

3. ábra. A szélsebesség várható értékek bizonytalansága, h = 10 m 
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 A 10 m (3. ábra) és a 100 m (4. ábra) magasságokhoz tartotó bizonytalanság térbeli 
megjelenése kissé eltér egymástól. Ennek oka, hogy a 10 m-es magasságban a felszíni 
objektumok hatása sokkal jobban befolyásoló hatású, mint 100 m-en. 
 

 
 

4. ábra. A szélsebesség várható értékek bizonytalansága, h = 100 m 
 
 

6. A KMPAM gyakorlatban 
 
 A KMPAM fejlesztése, tervezése során kiemelt fontosságú, hogy ne csak tudományos, 
hanem gyakorlati alkalmazás szempontjából is használható legyen a modell.  
 Tételezzük fel, hogy egy vállalat szeretne szélerımővet telepíteni hazánkban. Tudni 
szeretné, hogy hol lehetne ezt megtenni, azzal a rendelkezésre álló szélgenerátorokkal, 
melyek pl. 100 m magasak és indítási sebességük 5,5 m/s. Az 5. ábrán látható a KMPAM 
országos elemzése 100 m-es magasságra, ahol a KMPAM három almodulját használtuk. A 
szélmezı modellezési almodult (KMPAM/W) azzal a határfeltétellel futattuk, hogy a 
szélsebességek várható értéke 5,5 m/s vagy annál nagyobb. Így megkaptuk a klimatológiai 
szempontból alkalmas területeket A következı almodul a közigazgatási almodul, mely a 
városok, falvak, tanyák közigazgatási területeit tartalmazza. A harmadik, a tájökológiai 
almodul, mely tartalmazza a Natura 2000 és a madárvédelmi terülteket (275/2004 X. 08 
kormányrendelet alapján, mely kiegészíti az 1996/LIII-as Természetvédelmi törvényt), illetve 
a kutak, források, vizes élıhelyek, folyók és 50 m-es körzeteiket, valamint a tavakat és 100 m-
es körzetét, illetve a különlegesen védett természetvédelmi területeket és a Nemzeti Parkokat. 
Ez utóbbi két almodul azokat a területeket jelöli ki, amelyek nem lehetnek alkalmasak az 
ilyen jellegő beruházás megvalósítására. A KMPAM gyakorlati használhatóságát és 
fontosságát az 5. ábra jól demonstrálja, mely a modellem komplex elemzése eredményeként 
született. Amennyiben rendelkezésre áll újabb adatbázis akkor az eredmények tovább 
pontosíthatóak.  
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5. ábra. KMAPM gyakorlati használata egy feltételezett befektetés tervezésében, 100 m-es 
magasságban 

 
 Azt láthatjuk, hogy nem elegendı, csak a klimatológiai elemzés, hiszen nem feltétlenül 
azok a területek lesznek az alkalmasak egy esetleges beruházásra, ahol a legjobbak a 
klimatikus feltételek 
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Kardos Levente1 
 

A szennyvíztelepi biogáztermelés optimálása és az üzemelés nyomon 
követése 

 
 

1. Bevezetés 
 

 Az anaerob szennyvíziszap kezelés (rothasztás) során a szennyvíziszapból biogáz nyerhetı, 
amelynek energetikai célú felhasználása egy szennyvíztisztító telep számára meghatározó 
jelentıségő. A lebontás során keletkezı biogáz fedezi többek között a szennyvíztisztító telep 
hı- és villamos energia-fogyasztásának jelentıs részét, ezért a biogáz mennyiségének 
növelése kiemelt feladat. A biogáz mennyiségének növelését az anaerob lebontás 
folyamatainak alaposabb megismerésével érhetjük el. Az anaerob lebontás folyamatát a 
hımérséklet, a szubsztrát összetétele, a terhelés, valamint az esetlegesen jelenlévı toxikus 
anyagok határozzák meg (OLÁH J. et al. 2005).  
 
 

2. Az anaerob lebontás áttekintése 
 

 Az anaerob lebontási folyamat több részfolyamatból áll. LAWRANCE, A. W. és MCCARTY, 
P. L. (1969) három részfolyamattal – hidrolízis, savtermelés és metántermelés – jellemzi az 
anaerob lebontást. A gyakorlatban azonban csak két fázissal a savas és a metános fázissal kell 
foglalkoznunk, mert a hidrolízis folyamatát szintén a savtermelı baktériumok végzik. Az 
anaerob lebontási folyamat elsı lépése MALINA, J. F. és POHLAND, F. G. (1992) szerint a 
hidrolízis, ezt követi a savtermelés, majd a metántermelés.  
 A hidrolízis (amely a fermentáció elsı lépése, de nem tekintenek önálló fázisnak) során a 
savtermelı baktériumok extracelluláris enzimjeinek hatására a szilárd iszapban lévı 
óriásmolekulák egyszerő szénhidrátokká, aminosavakká, zsírsavakká alakulnak. Ezért ez a 
lépés meghatározó jelentıségő a metántermelés folyamatában, ugyanis a szubsztrát lebontási 
sebesség az enzimaktivitás függvénye. Az enzimaktivitás méréssel a rothasztóban lejátszódó 
hidrolízis folyamatát jellemezni lehet (THIEL, P. G. et al. 1968). Az enzimaktivitást 
meghatározza a szennyvíziszap összetétele, a terhelés sebessége, a mikrobiológiai populáció 
természete, valamint a környezeti tényezık (hımérséklet, pH, lúgosság, stb.). Különösen 
fontos a hidrolízist végzı enzimek (amiláz, proteáz, lipáz, cellobiáz, foszfatáz) szerepe az 
anaerob rothasztásban, mivel ezek a makromolekulákat kisebb egységekre bontják, amelyek 
azután behatolnak a sejtek belsejébe, ahol további lebomlást szenvednek, vagy a sejtanyag 
építıkövéül szolgálnak. A hidrolitikus enzimaktivitással jellemezhetı egy szubsztrát 
bonthatósága, ugyanis a szubsztrát lebontási sebesség az enzimaktivitás függvénye és ez a 
biogázzá alakulás feltétele (THIEL, P. G. et al. 1968).  
 A lebontási folyamat lépései egy tökéletesen kevert reaktorban egymással egy idıben, 
párhuzamosan mennek végbe, ezért nincs olyan paraméter, amely egymagában alkalmas 
lenne a teljes folyamat ellenırzésére. Az üzemi körülmények változásának megfelelıen 
elıfordul, hogy alkalmanként az egyensúly megbomlik és ennek következtében a 
fermentációs (savtermelés) vagy a metántermelés kerül elıtérbe. A szennyvíztelep 
üzemeltetésének feladata, hogy e két baktérium populáció kényes egyensúlyát biztosítsa. Az 
ehhez szükséges információkat az enzimaktivitás mérésekkel (dehidrogenáz, proteáz, lipáz 

                                                 
1 Kardos Levente Eötvös Lóránd Tudományegyetem, TTK Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, Budapest E-mail: 
kardos_levi@freemail.hu 
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enzimaktivitás mérések) kiegészült klasszikus ellenırzı paraméterek (pH, illósav, lúgosság, 
gázösszetétel, gázmennyiség) biztosítják. 
 Az anaerob fermentorok üzemének ellenırzésére hidrolitikus enzimaktivitás vizsgálatokat 
THIEL, P. G. és HATTINGH, W. H. J. már 1967-ben megjelent cikkükben is javasolták. Az 
anaerob folyamat ellenırzésére számos módszer alkalmazásával próbálkoztak. Az anaerob 
rendszer aktivitásának jellemzésére az ATP mérését javasolja CHUNG, Y. C. és NEETHLING, J. 
B. (1988). A szerzık szerint az ATP koncentráció és a gázfejlıdés sebessége szoros 
kapcsolatban áll egymással és a két paraméter jól jellemzi az anaerob rendszer aktivitását. A 
hidrogén koncentráció vagy a keletkezett hidrogén parciális nyomás mérése bizonyos 
esetekben a metántermelı fázis egyensúlyát jól jellemezheti (MOSEY, F. E. – FERNANDES, X. 
A. 1988). A hidrogén felhasználás nyomon követése, azonban a metántermelésnek csak egyik 
útja, tehát metántermelı folyamatot összességében nem jellemzi. A gyakorlatban az anaerob 
folyamat egyensúlyának jellemzésére majdnem kizárólag a hagyományos paramétereket (pH, 
illósav, lúgosság, gázösszetétel, gázmennyiség) használják. Az üzemeltetés szempontjából 
fontos, hogy az anaerob rothasztási folyamatot minden esetben megfelelı módon ellenırizzük 
és a kellı információk birtokában az üzemmenetbe beavatkozhassunk. Üzemi és félüzemi 
tapasztalatok alapján az alábbiakban bemutatásra kerülnek azok a biokémiai paraméterek 
(dehidrogenáz, proteáz enzimaktivitás), amelyek segítségével a klasszikus ellenırzı 
paraméterekkel együtt (pH, illósav, lúgosság, gázmennyiség, gázösszetétel, redoxpotenciál) az 
anaerob rothasztók egyensúlyát ellenırizhetjük, és ezen paraméterek ismeretében nyert 
információ birtokában az üzemeltetésbe beavatkozhatunk. 
 Kísérleti munkánk során a hımérsékletváltoztatás, mint az egyik legfontosabb paraméter 
hatását vizsgáltuk félüzemi anaerob fermentorokban (1.kép). A mikroorganizmusok 
szaporodása szempontjából az alkalmazható hımérsékleti tartományok a következık: a 
pszichrofil (20ºC alatt), a mezofil (20-45ºC között), és a termofil (45ºC feletti). A 
metántermelés 0-55ºC közötti hımérsékleti tartományban mehet végbe. Gazdasági 
szempontok miatt csak a mezofil és/vagy a termofil tartományt alkalmazó fermentáció terjedt 
el. 
 

 
 

1. kép. Az anaerob félüzemi fermentorok (FCSM Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep, Budapest) 
 
 
 
 



TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁS-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

268 

3. Kísérleti eszközök és módszerek 
 

 Kísérleti munkánkat az FCSM Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén lévı félüzemi 
fermentorokban végeztük közel három hónapon keresztül. Két anaerob fermentort (T2 jelő – 
1,5 m3, T4 jelő – 2,5 m3) párhuzamosan üzemeltettünk át mezofil (~35ºC) hımérsékletrıl 
termofil (~55ºC) és termofil feletti (~72ºC) hımérsékletre azonos fajlagos szerves anyag 
terhelés mellett (átl. 2,85 kg/m3·nap). Az átüzemelést 3ºC-os emeléssel valósítottuk meg, a 
hımérsékletemelések között három nap adaptációs idıt tartottunk. Az átüzemelés során 
IRANPOUR, R. et al. (2002) hımérséklet átüzemelésre vonatkozó tapasztalatait figyelembe 
vettük. A fermentorok jellemzésére szolgáló, szokásos ellenırzı paramétereket (pH, lúgosság, 
illósav, gázmennyiség és gázösszetétel) kiegészítettük enzimaktivitás mérésekkel. 
Iszapmintáink szárazanyag tartalmát és szerves anyag tartalmát az MSZ 318/3-79 alapján, a 
kémhatást az MSZ 318/4-79 alapján, míg az illósav és a lúgosság meghatározását Standard 
Methods elıírásainak megfelelıen végeztük. A szennyvíziszapok fermentációját követı 
enzimaktivitás vizsgálatokra nincsenek általánosan elfogadott, standard módszerek, így ezek 
kidolgozása külön munkát igényelt. Eddig a dehidrogenáz és a proteáz enzimaktivitást 
meghatározó módszerekkel foglalkoztunk, amelyek közül a dehidrogenáz enzimaktivitás 
méréseket ismertetjük a klasszikus ellenırzı paraméterek mellett. 
 A dehidrogenáz enzimaktivitás meghatározásához az MSZ-08-1721/3-86 szabvány 
szolgált alapul. A mérés elve, hogy az enzim által katalizált folyamat eredményeképpen a 
2,3,5-trifenil-tetrazólium-klorid (TTC) átalakul vörös színő trifenil-formazánná (TF) és ennek 
mennyisége spektrofotometriásan mérhetı. Minthogy e szabvány talajminták aktuális 
dehidrogenáz enzimaktivitásának meghatározását írja le, ezért a mérési módszert anaerob 
iszapmintákra adaptáltuk. A nyert trifenil-formazán koncentrációt a bemért iszap 
mennyiségének ismeretében mg TF / g száraz anyag ×óra fajlagos egységekre számítottuk át. 
 

 
4. Eredmények 

 
 Mindkét fermentorban a hımérsékletemelés hatására növekedett a gáztermelés (1. ábra). 
Az átlagos mezofil gáztermelés 2,57 m3/nap értékrıl 4,13 m3/nap átlagos termofil gáztermelés 
értékre változott. 60ºC felett a gáztermelés jelentısen lecsökkent, értéke nem érte el az átlagos 
0,5 m3/nap értéket. A hımérsékletemelés hatására a gáz összetétele is megváltozott (2. ábra). 
A metán mennyisége mezofil hımérsékleten 55 V/V%, míg termofil hımérsékleten 60 V/V% 
körül alakult, de 60ºC fölött jelentısen csökkent, 70ºC felett pedig 10 V/V% körül ingadozott 
(MSZ 5313-57 szabvány alapján vizsgálva). 
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A gázmennyiség változása
2006. május 1. - július 30. között a T4 reaktorban
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1. ábra. A gázmennyiség változása a hımérséklet hatására 
 
 Az anaerob lebontást nyomon követı ellenırzı paraméterek változását a 3. ábra mutatja 
be. Az illósav koncentrációja növekedett, majd termofil hımérséklet csökkent, majd ismét 
emelkedett a hımérséklet emelkedés hatására. A lúgosság kismértékő növekedése figyelhetı 
meg. 
 

A metán - szén-dioxid mennyiségi változása 
2006. május 1. - július 30. között a T4 reaktorban

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0 20 40 60 80

Idı (nap)

T
ér

fo
g

at
sz

áz
al

ék
 

(V
/V

%
)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

H
ı

m
ér

sé
kl

et
 (

o C
)

Szén-dioxid (V/V%) Metán (V/V%) Hımérséklet

 
 

2. ábra. A gázösszetétel változása a hımérséklet hatására 
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Az ellenırzı paraméterek változása 
2006. május 1. - július 30. között a T4 reaktorban
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3. ábra. Az ellenırzı paraméterek változása 
 
 A dehidrogenáz enzimaktivitás, amely jól kiegészíti az ellenırzı paraméterek csoportját, 
szintén a hımérsékletemelkedés hatására nıtt, míg 60ºC felett jelentısen csökkent (4. ábra). 
 

A dehidrogenáz enzimaktivitás változása 2006. május 13.- 
július 11. között a T4 reaktorban
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4. ábra. A dehidrogenáz enzimaktivitás változása 
 
 

5. Összefoglalás 
 
 Korábbi szakirodalmakkal (IRANPOUR, R. 2002; PALKÓ GY et al. 2005) megegyezıen 
megállapítottuk, hogy a termofil rothasztás a nagyobb mértékő bakteriális tevékenységnek 
köszönhetıen több biogázt eredményez, illetve a biogáz metán tartalma is növekedik. A 
gyakorlatban alkalmazott ellenırzı paraméterek közül az illósav mérése jól mutatta a 
változásokat. A termofil hımérsékleten az illósav hasznosítása nagyobb (csökken a 
koncentrációja), mint mezofil hımérsékleten, ezért a termofil rendszerek jobban elviselik a 
terhelésnövekedést. A lúgosság kismértékő növekedésével továbbra is biztosítható a rendszer 
pufferkapacitása. A dehidrogenáz enzimaktivitás, mint az összaktivitást jellemzı paraméter 
kitőnıen jelezte a hımérséklet megváltozásának hatását. Termofil hımérséklet eléréséig nıtt 



TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁS-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

271 

az értéke, míg a túlságosan magas hımérsékleten (>60ºC) csökkent, hiszen a baktériumok 
életfeltételei kedvezıtlenül alakultak. 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

 Köszönetemet fejezem ki a félüzemi fermentorok üzemeltetéséért az FCSM Zrt. Dél-pesti 
Szennyvíztisztító Telep munkatársainak, illetve a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep 
Laboratóriumi Csoportjának segítségükért. 
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Dr. Wilhelm Zoltán1 
 

Fenntartható vízkezelési módszerek Indiában és ezek magyarországi 
hasznosíthatósága2 

 
 

1. Bevezetés 
 

 Hozzáértık állítása szerint a víz Földünk legjellegzetesebb alkotórésze. Kiemelik, hogy ez 
a legfontosabb erıforrás, melyet bolygónk az emberiségnek nyújt. Ennek ellenére 
planétánkon szinte mindenütt mostohán kezelik az élet e létfontosságú építıelemét. Hosszan 
jellemezhetnénk azokat a folyamatokat, melyek révén a víz egyre kisebb mennyiségben és 
egyre rosszabb minıségben áll rendelkezésünkre. Ezért ma mind több régióban válik 
stratégiai fontosságú tényezıvé. Magyarországon, becslések szerint, a globális 
felmelegedéssel összefüggésben – a hazai éghajlatkutatók véleménye szerint – nyáron a 
csapadékmennyiség csökkenése prognosztizálható. Ezzel teljesen egybecsengenek a 
VAHAVA-projekt eddigi megállapításai: „Magyarországon – hosszú távon – fokozatos 
felmelegedés, a nyári csapadék mennyiségének csökkenése és egyes szélsıséges idıjárási 
események gyakoriságának, valamint intenzitásának növekedése várható.”3 Talán nem túlzás 
azt állítanom, hogy ezen forgatókönyv bekövetkezését megelızıen tanulnunk kell olyan 
területek évezredes vízkezelési tapasztalataiból, melyeken a fentiekben leírt, Kárpát-
medencére vonatkozó szélsıségek nem szokatlanok. Ilyen India, melynek egyes területein a 
hazánkra is jellemzı évi csapadékmennyiségek mérhetık, az átlaghımérséklet azonban jóval 
magasabb. Az ott alkalmazott ısi vízkezelési módok – természetesen megfelelı 
módosításokkal – használhatóak lennének hazánkban is. Ezen gondolatmenet alapján indiai 
tanulmányútjaim legfıbb céljai voltak: a helyi szakirodalmi feldolgozás, a terepbejárások, 
interjúk elkészítése során párhuzamokat találni a (lehetséges) hazai és az ottani viszonyok 
között, majd az eredményeket térinformatikai eljárások segítségével összegezni. Ezáltal 
hazánkban is használható modellt alkotni a fent említett negatív hatások bekövetkeztének 
esetére. 
 

2. Eredmények 
 

 A vizsgált területen, 365 napon belül egyszerre jellemzı a kínzó vízhiány és a pusztító 
vízbıség. Mindezért az itt élıknek a rendelkezésre álló vizet évezredek óta győjteni és tárolni 
volt ajánlatos, majd a felhasználás helyére kellett juttatni, de gyakran a jelentıs víztöbblet 
elvezetése volt szükségszerő. 
 Dél-Ázsia vízháztartása a monszuntól függ. A nyári monszun során az éves 
csapadékmennyiség 70-90%-a lehullik Elı-Ázsia nagy részén, kivéve Sri Lankát és a Maldív-
szigeteket. A monszuntól függetlenül a terület É-i része jelentıs mennyiségő csapadékot élvez 
a Ny-ról érkezı ciklonok hatására is. Viszonylagos állandósága ellenére, a monszun térben és 
idıben nagyfokú variabilitást mutat. Kimutatható összefüggésben áll, pl. az El Niño 
anomáliákkal. 1871 és 2001 között a 22 aszályos évbıl 11 El Niño anomália idején sújtotta 
Dél-Ázsiát. 1901 és 1990 között, mind a hét kiugróan erıs anomália idején Elı-Indiában a 
csapadékmennyiség elmaradt az átlagostól (KUMAR, K. R. et al. 2003). 

                                                 
1 Dr. Wilhelm Zoltán Pécsi Tudományegyetem,  TTK Környezettudományi Intézet, Pécs E-mail: wilhelm@gamma.ttk.pte.hu 
2 A tanulmány elkészítését a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj tette lehetıvé. 
3 Forrás: VAHAVA projekt Tudományos Tanácsa: Éves Jelentés I. - 2003-2004, p. 14. 
http://www.vahava.hu/file/osszefoglalas_2003_2006.pdf 
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 Az egy fıre jutó édesvízkészlet tekintetében a terület államai között jelentıs különbségeket 
regisztrálhatunk. Mindemellett megjegyzendı, hogy a fogyasztásban is komoly eltérések 
vannak, de mindegyik ország rendelkezik még mobilizálható készletekkel (1. táblázat). A 
felszíni vizek döntıen a monszun idıszakában elérhetıek (június-szeptember), azonban 
jórészt felhasználatlanul folynak a tengerekbe. A folyók vízhozamában óriási évszakos 
eltéréseket tapasztalhatunk. A Brahmaputra esetében 1:4, a Gangesz 1:6, a Godavari 1:10, a 
Narmada 1:12 arányban szállítódik víz száraz, illetve csapadékos idıszakban (WILHELM Z. 
2001). 

 
1. táblázat. Az egy fıre jutó édesvízkészlet és fogyasztás Dél-Ázsiában 2002-ben (m3/fı/év) 
(Forrás: MONIRUL QADER MIRZA, M. – AHMAD, Q. K. 2005) 

 

Ország Elérhetı készlet Fogyasztás 
India 2.158 612 

Pakisztán 3.250 1.269 
Banglades 19.210 217 

Nepál 7.623 154 
Bhután 120.405 13 

Sri Lanka 2.642 573 

 
 A természeti tényezık szeszélyeitıl való ilyetén függés, rövid idın belül a vizet a 
társadalmi-gazdasági élet középpontjába helyezte. Sehol máshol a Világon nem találunk annyi 
hiedelmet, vallási rítust, amely a vízzel lenne kapcsolatos, mint Indiában. Már a terület ısi 
civilizációinak is fontos volt ezt kultuszaiban jelezni. A korai Indus Civilizáció (Harappa 
Kultúra) településeinek életében központi szerep jutott a szakrális szerepkörökkel felruházott 
vízgyőjtıknek, medencéknek, mint Mohenjodaro esetében a Nagy Fürdınek. India D-i, 
dravida nyelvő államaiban, melyekben a korai városszerkezeti elemek továbbéltek, a mai 
napig a települések centrális elhelyezkedéső létesítményei a templomok, „templomvárosok”, 
udvarukon a medencékkel (WILHELM Z. 2007). 
 Természetesen a vizek győjtésének, felhasználásának vallási kényszere is a profán 
gazdasági szükségleteken nyugszik. Az indiai gazdasági sikerek, a „zöld forradalom” 
velejárójaként, de a népességnövekedés és a középosztály izmosodásának, nyugati életformát 
idealizáló életstílusának következményeként is, a vízfelhasználás az utóbbi évtizedekben 
jelentıs mértékben megnıtt. Csak a háztartások vízfelhasználása 1990 és 2000 között a 
hatszorosára emelkedett, de az ipari vízszükséglet is duplázódott (MADARI, D. M. 2007).  
 A fokozódó vízigények az agráriumot sem hagyták érintetlenül. A mezıgazdaság 
munkahelyteremtı és jövedelemtermelı képessége egyértelmően függ a víz 
hozzáférhetıségétıl, felhasználásától (1. és 2. ábra). Ezek a tényezık az egész országban – 
helyenként drasztikusan – csökkentették a talajvíztükör szintjét (3. ábra), mivel az 
öntözıvizet, a tradíciók dacára, ma már jórészt kutakból biztosítják. Ez alól csak a csekély 
tıkeerıvel rendelkezı és a teljes vízfogyasztáshoz képest marginális felhasználással 
jellemezhetı törpebirtokok jelentenek kivételt, melyeken a mai napig inkább a hagyományos 
tankrendszer él tovább. 
 A fokozódó vízfelhasználás és így a növekvı környezetterhelés miatt, Indiában is egyre 
inkább belátják, hogy a konvencionális győjtési és felhasználási technikák újjáélesztésére 
szükség van. Ennélfogva a téma helyi kutatói és publikációik száma növekvıben van. Eltérı 
okból tehát, mint hazánkban, de hasonló céllal, komoly figyelmet szentelnek a 
szubkontinensen a problémakörnek. 
 Részben a szakirodalomra támaszkodva, részben a terepbejárásokra, több mint ötven 
hagyományos vízgyőjtési, vízkezelési módszert sikerült összegyőjtenem Indiában. Hely 
hiánya miatt, részletesebben csak néhányat mutatok be, azokat, amelyek különösen érdekesek, 
vagy amelyeknek hazánkban is létjogosultságát látom. 
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1. ábra. Az öntözéses és az öntözés nélküli mezıgazdálkodás jövedelemkülönbségei India néhány 
államában (BRISCOE, J. – MALIK, R. P. S. 2006 alapján) 

  
 Zing: Ladakhban található vízgyőjtési módszer, olyan kis vízmedencék, melyek egy 
gleccserek olvadékvizeit győjtik össze. Alapvetı kelléke az a kiscsatornákból álló rendszer, 
amely a vizet a tartályhoz vezeti. A napközben olvadó jég cseppjeibıl származó víz tölti fel a 
csatornákat, mely a medence felé mozog. A vizet estig győjtik így, ezután kerül 
felhasználásra. A churpun, a hivatalos ellenır felel az egyenlı mértékő vízelosztásért. Ladakh 
magashegységi hideg sivatagában a vízszerzés egyetlen módja a gleccserek olvadékvizébıl 
származik, de ez is csak késı nyáron lehetséges. Kitalálták a módját, hogyan lehet a 
gleccsereket közelebb hozni a falvakhoz és így a vízforrásokat könnyebben elérni, amely még 
a tavaszi öntözést is lehetıvé teszi. A gleccserek vizét fémcsöveken a falvakhoz közel vezetik 
a hegy árnyékos oldalán, mely az ottani győjtıben újrafagy, mesterséges gleccsert képezve a 
felhasználás helyéhez közel. 
 Zabo: A szó jelentése „befogott víz”. Nágaföldön használatos, ruza-rendszerként is számon 
tartják. Olyan vízkezelési módszer, amely vegyíti az erdıgazdálkodás, a földmővelés és az 
állattenyésztés érdekeit. A falvakban, a zabok a magasabb hegyhátakon helyezkednek el. A 
lehulló csapadék útja egy, a hegytetın elhelyezkedı védett erdıben kezdıdik, ahonnan 
különbözı teraszokon keresztül mozog lefelé. Ezt a vizet kis tavakban győjtik össze a 
középsı teraszokon, ahonnan legelıkre vezetik, majd innen a rizsföldekre jut. 
 Az egykor a Duna mentén, még az árvízvédelmi gátak megépítése elıtti idıben 
alkalmazott fokgazdálkodás itteni megfelelıi az Ahar Pyne-k. Ez Dél-Biharban használatos 
hagyományos módszer, az árvizek vízfeleslegének győjtésére. Itt a talaj homokos, nem ırzi 
meg a nedvességet. A felszín alatti víztükör mélyen helyezkedik el. Az itteni folyók csak 
monszun idején szállítanak nagyobb mennyiségő vizet, amely gyorsan lefolyik, vagy 
elszivárog a homokba. Kell a rendszerhez az ahar egy három oldalról elgátolt vízgyőjtı 
medence, a negyedik oldalt a terület természetes lejtıje adja. És a pyne-k, a mesterséges 
csatornák, melyek a folyóvíz mezıgazdasági hasznosítását teszik lehetıvé. Ez a rendszer a 
brit uralom idején, a XIX. században kezdett veszíteni jelentıségébıl, de a függetlenség után 
sem javult már a helyzet. 1949-ben Gaya körzetében – itt világosodott meg Buddha – az 
ismétlıdı árvizeket vizsgáló bizottság szerint az áldatlan állapot a hagyományos ahar pyne 
rendszer felbomlásával magyarázható. Az utóbbi idıben egyébként néhány bihari faluban 
kezdeményezték a rendszer revitalizációját. 
 Bengál árvízi csatornái: egykor itt az árvízi csatornák különleges rendszere mőködött. A 
magasvíz ezeken a csatornákon át a földekre áramlott, nem csak termékenyítı iszapot, hanem 
halakat is magával hozva, melyek a tavakba és víztárolókba kerülve az ott élı 
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szúnyoglárvákkal táplálkoztak. Ez elısegítette a malária kordában tartását. A rendszer hosszú 
évszázadokig funkcionált. Sajnos a XVIII. századi maratha háborúk és az angol hódítás 
nyomán a módszert elhanyagolták és soha nem élesztették újjá. 
 Eri: A Tamil Naduban öntözött területek harmadán erit használtak, vagyis a tank itteni 
változatát. Az erik kiemelkedı fontossággal bírtak az ökológiai egyensúly biztosítása, az 
árvízvédelem, a talajerózió megelızése, a talajvízszint fenntartása és a jelentıs csapadékú 
idıszakban a lefolyó víz összegyőjtése tekintetében. Az erik jelenléte a mikroklímára is 
jótékony hatással volt, nélkülük a rizstermesztés majdnem lehetetlen lett volna a területen. A 
britek megjelenéséig a helyi közösségek tartották fenn az eriket. A korai brit uralom idején 
katasztrofális következményekkel járó kísérlet történt a földbıl származó jövedelem 
növelésére. A falusi erıforrások túlzott mértékő, központosított kisajátítása a hagyományos 
társadalom széteséséhez, gazdasági alapjának megrendüléséhez vezetett. Az erik fenntartására 
szánt jövedelem eltőnt, így ez a nagyszerő vízgazdálkodási rendszer hanyatlásnak indult. 
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2. ábra. A napszámosok alkalmazásának átlagos ideje havonta, öntözést alkalmazó, illetve azt 
nélkülözı falvakban (CHAMBERS, R. 1988 alapján) 

  

 Kund-ok/kundi-k: A kund, vagy kundi felfordított csészéhez hasonlít a csészealjon és az 
esıvizet győjti ivóvíz gyanánt. Fıleg a Thar-sivatag nyugat-rajasthani, homokos részein, 
illetve Gujaratban használatosak. Lényegében a víz a csészealj-szerő győjtırıl a felszín alá 
süllyesztett, centrális helyzető, kör keresztmetszető aknába jut. A hulladék bemosódását szőrı 
akadályozza meg. A bevezetı nyílás oldalait természetes eredető, fertıtlenítı hatású 
anyagokkal vonják be (mész, hamuszármazék, aktív szén stb.). A legtöbb akna felett 
kupolaszerő a tetı. A vizet vödörrel emelik ki. Az akna mélysége és átmérıje a vízszükséglet 
függvénye. Azok rendelkeznek vele, akiknek van pénzük és elég helyük a megépítésére. 
Régebben a szegényeknek köz-kundokat építettek.  
 Vav/vavdi/baoli/bavadi: A hagyományos lépcsıs-kutak elnevezése Gujaratban vav, illetve 
vavdi, ugyanakkor Rajasthanban és Észak-Indiában baoli, vagy bavadi. A nemesség építette 
kutak stratégiai, de emberbaráti célzattal is készültek. Szekuláris építmények voltak, ahonnan 
bárki vehetett vizet. Szobrok és feliratok ékesítették e kutakat, jelezve társadalmi és mővészeti 
fontosságukat. A lépcsıs-kutak elhelyezkedése használatuk körülményeit jelezte. Ha az a 
faluban, vagy annak szélén helyezkedett el közcélokat szolgált, ahol az emberek gyülekeztek, 
találkoztak a hősében. Ha a kút a falun kívül, kereskedelmi útvonal mentén volt, 
pihenıhelyként funkcionált. Sok fontos lépcsıs-kút található a fı katonai- és kereskedelmi 
útvonalak mentén. Ezeknek a struktúrának a tönkremenetelét a mezıgazdasági mővelés 
intenzívebbé válása siettette. 
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3. ábra. A talajvíztükör esése (%) Punjabban 1966 és 1996 között (KAUR, D. 2007 alapján szerk. 

WILHELM Z. 2007) – Jelmagyarázat:  1= 0-15  2= 15-30  3= 30-60 
 

3. Összefoglalás 
 

 A vízellátás problémaköre hazánkban, csakúgy, mint Indiában a tudományos és a 
közérdeklıdés fókuszába került, igaz, más-más ok miatt. Magyarországon a tiszta víz árának 
növekedése neuralgikus pont, Indiában az elérhetı készletek és a minıség ügye a fı kérdés. A 
legkézenfekvıbb vízszerzési megoldás nyilvánvalóan a csapadékvíz összegyőjtése és 
megfelelı kezelése. Indiában olyan évezredes technikák léteznek erre, melyek felhasználása 
számunkra is alternatívát jelent. Ezeknek némi fantáziával való hazai alkalmazása, egyúttal a 
tudományos figyelem centrumába állítása származási helyükön, mindkét fél számára hasznos. 
Megjegyzendı, hogy Magyarországon az átlagos éves csapadékösszeg – jelentıs 
különbségekkel ugyan – mintegy 600 mm, ami azt jelenti, hogy 100 m2 győjtıfelületrıl, 
vagyis egy családi ház esetében gyakran meglevı tetıfelületrıl, évente mintegy 60 m3 víz 
összegyőjtése várható, mely átlagos fogyasztást feltételezve, egy átlagos magyar család 9-10 
hónapnyi vízszükségletének felel meg. Északnyugat-Indiában hasonló csapadékmennyiség 
mellett jóval nagyobb párolgás közepette hatékony technológiák alkalmazására volt szükség a 
víz kumulálására. A kundikat, baolikat és más indiai metódusokat hazánkban multifunkciós – 
a vízfelhasználáson kívül mővészeti, rekreációs stb. – céllal használhatnánk. 
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Kátay Ákos1 – Nagy László2 
 

Hulladékgazdálkodás a szállodában. 
Spontán, vagy környezettudatos magatartás? 

 
 

1. Célkitőzések 
 
 2007 ıszén végzett kutatásunk fı célkitőzése az volt, hogy képet kaphassunk a 
Magyarország területén mőködı, jellemzıen 3-5 csillagos szállodák környezettudatos 
tevékenységérıl, ezen belül is kiemelten a keletkezı hulladék kezelésérıl és az azzal való 
gazdálkodásról. 
 Miért éppen a szállodák? Természetesen azért, mert a nagyfelhasználók között szereplı 
olyan szervezetekrıl van szó, amelyek nagy hatékonysággal tudják, vagy tudnák közvetíteni a 
környezettudatos magatartásban rejlı értékrendet. Ezt leginkább az bizonyítja, hogy – fıleg a 
csoportszállodák – több kiadvánnyal is rendelkeznek, amelyek a vendégek fogyasztására 
(energia felhasználása, hulladék elıidézése) lehetnek hatással, azt korlátozni kívánják, 
természetesen háttérben a gazdasági érv figyelembevételével. 
 Ezen kívül az is érdekelt bennünket, hogy az ilyen irányú lépéseik valamilyen kényszer 
hatására, spontán, vagy tudatos megfontolás részeként valósultak-e meg, szerepet játszott-e a 
kommunikációjukban az adott települési környezethez köthetı értékek képviselete. 
 
 

2. A tudatos és spontán tevékenység jellemzése 
 
 Nagyon nehéz volt elhatárolni egymástól a tudatosságot és a spontaneitást. A két 
magatartásforma alatt a következıket értettük. Tudatosságon azt, ha egy egységrıl 
nyilvánvalóan lehetett állítani, hogy felismerve a környezettudatos tevékenységben rejlı 
gazdasági érdeket, valóban végez a hulladék csökkentésére irányuló tevékenységet, 
szelektíven kezeli a keletkezı hulladékot, felelıs részleget, felelıs személyt nevesít ennek 
érdekében, valamint olyan programcsomag készítésére is vállalkozik, amely akár a Magyar 
Szállodaszövetség kétévente meghirdetett „Zöld szálloda” pályázaton való részvételre is 
megfelelı lenne, vagy esetleg már nyert is ilyen pályázaton. 
 Spontán tevékenységen pedig azt értettük, hogy a vizsgált szálloda csupán azért végez a 
fentiekhez hasonló, de azokat csak részben érintı tevékenységet, mert valamely jogszabály 
azt számára kötelezıvé teszi – vagy, mert néhány nyilvánvaló tevékenységére fel tudja hívni a 
figyelmet (pl.: a szállodai fürdıszobában a törülközık használata), de különösebb, szakmai 
szempontból is értékelhetı módszereket nem használ. Vagy, esetleg azért, mert lánchoz 
tartozó szálloda lévén a központi irányítási alapelveknek meghajolva, megfelelési kényszer 
hatására cselekszik. 
 
 

3. Elméleti alapok szakmai oldalról 
 
 Elsısorban a Magyar Szállodaszövetség ilyen irányú tevékenységét kell kiemelnünk, 
amely szakmai oldalról történı olyan kezdeményezés, amely talán nem csak a Szövetség 
tagjai felé, hanem a potenciális tagok és a szakma leendı mővelıihez is szóló tevékenység. 

                                                 
1 Kátay Ákos Kodolányi János Fıiskola, Turizmus Tanszék,  Székesfehérvár E-mail: tanszek_turizm@mail.kodolanyi.hu 
2 Nagy László Kodolányi János Fıiskola, Turizmus Tanszék,  Székesfehérvár E-mail: nagyl@mail.kodolanyi.hu 
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 Ennek hátterében egy kétévente, 1995-tıl élı pályázati lehetıség áll, amely a pályázók és a 
pályázaton nyertes szállodák számára közvetlen elınyöket ugyan nem jelent, de eredményeik 
a környezettudatos tevékenység terén, a piacon is megjeleníthetıvé válik a vállalati 
kommunikáció tudatos kialakítása következtében. Ezt segíti az a programcsomag is, melyet a 
Szövetség találó „Ne zavarj!” címmel bocsátott a környezetért tenni akaró egységek számára 
rendelkezésre. 
 A kiindulópont az volt, hogy a környezet megkímélése jelentısen függ az igénybevevık, 
vendégek hozzáállásától, szemléletétıl, azaz egy környezettudatos gondolkodással bíró ember 
(akibıl egyre több lesz) szívesebben választ turistaként olyan szállást motivációjától függıen 
idejének eltöltésére, amely maga is odafigyel környezetére, arra a „tér”-re, amely számára a 
természeti és gazdasági környezetet biztosítja. 
 Ezen túl a szálláshely-menedzsment szakirodalma sem képes már nélkülözni a 
termékpolitikai megfontolások és a vállalati kommunikáció kialakítására irányuló 
tevékenységek meghatározásánál az említett környezettudatos tevékenységet, és ezen belül a 
hulladékgazdálkodás fontosságát. A megközelítés leginkább a termékpolitika ökológiai 
szempontjaira irányul, melynek a vendégek megnyerésében közvetett szerepet is 
tulajdonítanak (SEITZ G 2000). 
 
 

4. A kutatás módszertana 
 
 A kutatás során 114 szálloda vizsgálatára került sor, elıre meghatározott szempontrendszer 
alapján kérdıíves megkérdezéssel. Szempontrendszerünk kitért a szállodákban keletkezı 
hulladék kezelésére, a felelısök kijelölésére, a hulladékfajtánkénti intézkedésekre, 
nagyságrend, osztályba-sorolás szerinti megoszlásban, és természetesen annak megítélésére, 
hogy a környezettudatosság milyen szinten van jelen a szakmai tevékenységben. 
 A megkérdezés pozitív tapasztalata, hogy értékelhetı számú minta állt rendelkezésre, de 
sajnos negatív tapasztalatként kell megemlíteni a szállodák képviselıinek helyenként érezhetı 
ellenzését vagy rosszallását a vizsgálattal kapcsolatosan. 
 
 

5. A kutatás fontosabb eredményei 
 
 A mintában domináns szerephez jutottak a kis- illetve közép-üzemek (1. ábra), melyek 
szervezeti felépítése, üzemeltetési sajátosságaik inkább gátját jelentik a környezettudatos 
tevékenységnek, mintsem azt elısegíthetnék. Ennek köszönhetıen ezekre, az egységekre 
jellemzı munkamegosztás hiánya az átlagra is rányomta a bélyegét.
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1. ábra. A vizsgált szállodák nagyságrendje 
 

2. ábra. A vizsgált szállodák minıségi 
kategóriája 
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 A minıségi kategória az osztályba-sorolási rendelet alapján pedig azért volt kiemelkedıen 
fontos, mert nem mindegy, hogy a vizsgált egységek az országos átlagnak megfelelı mintát 
szolgáltatnak-e a kutatás reprezentativitása érdekében. Ezt a 2. ábra szemlélteti, 
természetesen a 3 és 4 csillagos szállodák dominanciájával. 
 Lényegesnek tekintettük a vizsgálatba bevont egységek elhelyezkedését, ami viszont a 
budapesti többséggel rendelkezı mintát mutatja a 3. ábra alapján.
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3. ábra. A vizsgált egységek területi 
elhelyezkedése 

 

4. ábra. A vizsgált szállodák szobakapacitás-
kihasználtsága 

 
 Az utolsó szempont a minta értékeléséhez a kapacitás-kihasználtság kérdése volt, melynek 
vizsgálatára a keletkezı hulladék mennyiségének becslése miatt volt szükség, és nagy 
átlagban azt mondhatjuk, hogy a vizsgálatba bevont szállodák átlagos szobakapacitás-
kihasználtsága 61,64% volt. Ezen belül a szállodák 10%-a 40% alatti, 32%-uk 41-60%-os, 
47%-uk 61-80%-os és 11%-uk 81% feletti szobakapacitás-kihasználtsággal rendelkezik. Ezt a 
4. ábra szemlélteti. 
 A szállodákban válaszoló munkatársaktól begyőjtött adatok alapján, ami a használt 
hulladékgyőjtı-edények számára, őrtartalmára és azok ürítésének rendszerességére utalt, 
megbecsülhettük az egy hét alatt, illetve egy év alatt keletkezı hulladék mennyiségét. Ennek 
alapján elmondhatjuk, hogy szállodánként átlagosan 1,87 m3 hulladék helyezhetı el 
egyszerre, átlagosan 2,69 db hulladékgyőjtı edényben, amit hetente átlagosan 2,69 
alkalommal ürítenek. Ez a minta átlagában 12,80 m3/hét, és 665,50 m3/év hulladékot jelent; ez 
utóbbi egy 50 m-es uszoda medencéje térfogatának harmadát jelenti. Egy átlagos két 
férıhelyes szobára vetítve ez a mennyiség annyit jelent, hogy 6,31 évenként teljesen megtelne 
hulladékkal. A számok önmagukért beszélnek, hozzátéve, hogy a becslés korrekcióját a fent 
említett kapacitás-kihasználtság figyelembevételével végeztük el. 
 Kutatásunk másik vetülete a gazdálkodó egységek tevékenységére koncentrált, többek 
között a szelektív hulladékgyőjtés megvalósulására helyezte a hangsúlyt, aminek 
eredményeképpen egy érdekes ellentmondást sikerült felfedeznünk. Arra a kérdésre, hogy ön 
szerint megvalósul-e Önöknél a szelektív hulladékgyőjtés, a válaszadók 58%-a válaszolt 
igennel, de feltételezve, hogy a szelektív hulladékgyőjtés csak megfelelı számú (legalább 4 
db) győjtıedénnyel képzelhetı csak el; valószínősítettük a válaszok helyességét, illetve 
helytelenségét. Ennek következménye az lett, hogy az igen választ adók kb. felénél 
valószínőleg, mégsem valósul meg a szelektív hulladékgyőjtés. Ezt az 5. és a 6. ábra 
szemlélteti. 
 Az elıbbi megjegyzés nem azt a célt kívánja szolgálni, hogy a válaszadók valóság-
ferdítését emelje ki, hanem csupán azt kívánja kifejezésre juttatni, hogy maguk a gazdálkodók 
sem biztos, hogy jól értelmezik a szelektív hulladékgyőjtés fogalmát. Elképzelhetı, hogy 
tájékozatlanok, vagy feltételezéseik, és ismereteik hiányosságokra épülnek. 
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 Ez utóbbi megjegyzésünk azzal is alátámasztható, hogy a kérdést másképp 
megfogalmazva, a célokat is lehet láttatni, azaz láthatóvá válik a törekvés. Ezt a 7. árba 
hivatott szemléltetni. 
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5. ábra. Megvalósul-e a szelektív hulladékgyőjtés 
 

6. ábra. Korrekcióval módosított eredmény a 
szelektív hulladékgyőjtés kérdéskörében 

 

 
 

7. ábra. A szelektív hulladékgyőjtésrıl másképp 
 
 Fentiekbıl arra következtethetünk, hogy a válaszadók elsöprı többsége a környezettudatos 
tevékenység mellett teszik le voksukat, és természetesen egyetértenek ennek jelentıségével. 
 Másik következtetésünk viszont negatívabb kicsengést kaphat; hiszen a szándék nem 
párosul tettekkel, azaz a prevenciót megvalósító szakmai közösség még nem érett meg a 
feladatra, bár a szándék egyértelmő. 
 Erre a kérdésre helyezve a továbbiakban is a hangsúlyt, érdekes megállapítást nyert annak 
vizsgálata is, hogy a szelektív győjtés milyen hulladékfajtákra vonatkozik. Ennek 
szemléltetésére a 8. ábra szolgál, amely azt az üzenetet is közvetíti, hogy a kötelezıen elıírt 
szelektív győjtés nem valósul meg a veszélyes hulladékok és az ételmaradékok körében. 

 Ezzel összefüggésben persze kérdésként megfogalmazódik bennünk, hogy van-e felelıs 
részleg, vagy esetleg felelıs személy, a környezetvédelem ügyeit figyelembe vevı bármilyen 
szervezeten belüli megoldás? Vizsgálatunkból az derült ki, hogy a szállodák döntı 
többségében megjelölhetı felelıs részleg nincs, és ez a megkérdezettek 70%-ánál van így, 
míg a fennmaradó 30%-on belül is csupán 14%-ot képvisel az egyre inkább elıtérbe kerülı 
House Keeping, azaz az emeleti munkaszervezésért és a szállodai mosoda, vegytisztító 
irányításáért felelıs részleg. Ennek oka egyrészt az, hogy a mintában az 50 szoba alatti 
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8. ábra Szeletív hulladékgyőjtés hulladékfajtánként 
 
kisszállodák kerültek túlsúlyba, ahol a nincs is House Keeping rendszer, másrészt az, hogy a 
szervezeti tagozódás hiányzik, a munkaszervezésbıl adódó funkciók összemosódnak, azaz 
egy-egy munkavállaló több munkakör feladatait is ellátja. Ezen kívül megjegyezhetjük még 
azt is, hogy míg felelıs részleget a válaszadók 30%-a jelölt meg, addig felelıs személyt 
csupán a válaszadók 19,3%-a, ami egyúttal a személyhez kötıdı tevékenység hiányára is utal 
(9. ábra). 
 

 

Intézkedések megtétele annak érdekében, hogy a 
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9. ábra. Felelıs részleg szállodán belül 
 

10. ábra. A vendégek ösztönzése a 
környezettudatos magatartásra 

 
 A pozitív hozzáállás egyik legszembetőnıbb jele viszont az, hogy a szállodák több mint 
fele végez valamilyen tevékenységet annak érdekében, hogy a vendégeket is megnyerjék a 
környezettudatos tevékenység érdekében (10. ábra). Ennek jelei már környezetvédelemrıl 
szóló törvény megszületésének évében, 1995-ben kiadott „Zöld úton a turizmusért; Útmutató 
a szállodák, panziók, éttermek környezetkímélıbb gazdálkodásához” (ZOBOR A., – 

MONSPART É. 1995) címő kiadvány megjelenésével, valamint a Magyar Szállodaszövetség 
által ugyanebben az évben odaítélt 3 „Zöld szálloda” címmel is megmutatkoztak. 
 További vizsgált terület a tudatosság irányába mutató gondolatsor volt, amely egyrészt a 
vendégek felé közvetített kommunikációt, másrészt a tudatosság egyértelmő jeleként 
értelmezhetı pályázati tevékenységet vizsgálja. Az a tény, hogy a vizsgálatba bevont 
szállodák több mint 10%-a beadott már pályázatot, mindenképpen a tudatosság egyértelmő 
jele (11. ábra). 2007-ben 30 szálloda meg is kapta ezt a címet, ami viszont a magyarországi 
szállodáknak kb. 3,5%-át jelenti, azaz a mintában nagyobb arányt mutattak a Zöld szállodára 
pályázók, mint az országos átlagban jelenleg a címet viselı szállodák. 
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11. ábra. Zöld szálloda címre pályázott 
szállodák 

 
 

 
 

12. ábra. Magyarországi „Zöld szállodák” 
száma 1995-tıl napjainkig (www.hah.hu) 

 

6. Konklúzió, a jövı kérdései … 
 
 A kutatás eredményeibıl több következtetést is levonhatunk. Egyértelmően látszik, hogy a 
környezettudatos tevékenységet folytató szállodák száma nı. Amióta elıször meghirdették a 
„Zöld szálloda” pályázatot, számuk 12 év alatt megtízszerezıdött (12. ábra), bár még így is 
csak a szállodák 3,5%-áról van szó. A kutatás másik tapasztalata, hogy a szállodák képviselıi 
– itt jellemzıen a kis- és középüzemeket kell kiemelnünk – valószínőleg nem eléggé 
tájékozottak a témában, vagy nem tartják gazdaságosnak a környezettudatos megoldásokat. A 
szállodáknak egyelıre kevesebb, mint a fele foglalkozik valamilyen szinten a 
hulladékgazdálkodás kérdéseivel, kicsit több mint a fele a vendégek irányába is közvetít 
információt, mert a témát fontosnak tartja, viszont csak töredéküknél lehet felfedezni a 
tudatosságra utaló jegyeket, ez a vizsgált szállodáknak csupán egy negyede. 
 A jövıben továbbra is a költségcsökkentı megoldások, költség-hatékony módszerek 
fognak megjelenni a környezettudatosság új ruhájában, mert ebben kommunikációs erı van, 
ezt a gazdálkodó szervezetek is tudják. Sokuk, tudatosan, saját megjelenésüknél már nem is 
merik nélkülözni a „Zöld szálloda” lógót, hiszen környezettudatos vendégbıl is egyre több 
van, és sokkal több lesz. 
 Szakmai támogatásra ezen túl is számíthatnak a szállodák, ahogy eddig is lehetıséget 
teremtett az információ megszerzésére, a tapasztalatcserére és a pályázati lehetıségre a 
Magyar Szállodaszövetség. 
 A gazdasági érvek és a kommunikációs elınyben rejlı marketing felismerése révén az 
egyre tágabban értelmezett környezet, azaz a „tér” amelyben élünk, a turisztikai termék több 
elemétıl is (így a szállásadó üzemektıl is) elvárja, hogy odafigyeljünk rá, ráadásul csak ez az 
út létezik… 
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Dr. Munkácsy Béla1 – Ballabás Gábor2 
 

Komárom-Esztergom megye hulladékgazdálkodása 
 

 
Tanulmányunkban ugyan csak egyetlen megye hulladékgazdálkodásának bemutatására 

vállalkoztunk, mégis − a problémakör és az összefüggésrendszer teljes megvilágítása 
érdekében − szükséges a nemzetközi és hazai szabályozási és tervezési háttér legalább 
vázlatos áttekintése. 
 
 

1. A szabályozás és tervezés nemzetközi szintje 
 
 Kiindulási pontnak az Európai Unió 6. Környezetvédelmi Akcióprogramját vettük, 
hiszen a szervezethez történt csatlakozásunk óta környezetpolitikánk − és persze a 
horizontális hatásnak köszönhetıen egész társadalmunk és gazdaságunk mőködése − ezen 
dokumentumra kellene épüljön. Az akcióprogram 6. fejezete, „A természeti erıforrások 
fenntartható használata és a hulladékgazdálkodás” címő része foglalkozik a 
hulladékgazdálkodás témakörével és a célokat egyetlen mondatba sőrítve így fogalmaz: 
„Annak biztosítása, hogy a megújuló és nem megújuló erıforrások fogyasztása, valamint a 
másodlagos hatások ne haladják meg a környezeti eltartóképességet;  
az erıforrás-használat elválasztása a gazdasági növekedéstıl  

• jelentısen javított erıforrás-hatékonyság,  
• a gazdaság dematerializálása  
• és a hulladék keletkezésének megelızése révén.” 

A fenti célmeghatározás tehát igen radikális változásokat vár el a társadalmi és gazdasági élet 
szereplıitıl. Azt is látnunk kell, hogy a „gazdaság dematerializálását”, mint a fenti 
megfogalmazás egyik fı elemét, a fogyasztói társadalom súlyos kritikájaként kell 
értelmeznünk. Figyelmet érdemel − és tanulmányunk további fejezetei szempontjából 
kulcsfontosságú −, hogy az erıforrások hatékony felhasználása, és az ettıl nem elválasztható 
hulladék-megelızés, láthatóan kiemelt jelentıségőek, míg a hagyományos 
hulladékgazdálkodási célok még csak említést sem kaptak a megfogalmazásban. 
 Egy késıbbi, részletesebb célokat megfogalmazó bekezdésben a program a 
következıképpen fogalmaz: „a hulladéktermelés elválasztása a gazdasági növekedéstıl; egy 
jelentıs átfogó csökkenés a keletkezett hulladék mennyiségét illetıen hulladék-megelızési 
kezdeményezések révén; jobb erıforrás-hatékonyság; váltás fenntarthatóbb fogyasztói 
mintákra”. A dokumentum álláspontja ebben a bekezdésben is egyértelmő. Rávilágít arra, 
hogy napjainkig a gazdasági növekedés és a hulladék keletkezésének görbéje egymással 
szinte párhuzamosan, határozottan felfelé kúszott. A két görbe elválasztását önmagában úgy 
is értelmezhetjük, hogy a hulladék mennyisége növekedhet, de kisebb mértékben, mint a 
gazdaság növekedésének üteme (késıbb látni fogjuk, hogy ezt a hibát a hazai szabályozási és 
tervezési dokumentumok elkövetik). Azonban a „jelentıs átfogó csökkenés” megfogalmazás 
világossá teszi, hogy ennél sokkal többrıl, valódi hulladékcsökkentésrıl van szó. Ezt a képet 
tovább erısítik a keletkezı hulladék tekintetében megfogalmazott elvárások, amelyek a 

                                                 
1 Dr. Munkácsy Béla Eötvös Lóránd Tudományegyetem, TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest E-mail: 
munkacsy@elte.hu 
2 Ballabás Gábor Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék., Budapest E-mail: 
bagi@ludens.elte.hu 
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hulladéklerakással ártalmatlanított hulladék mennyiségének „abszolút minimumra” 
csökkentését irányozzák elı: 

• „a hulladék többségét vagy visszajuttatják a gazdasági ciklusba – különösen 
újrafeldolgozással –, vagy visszakerülnek a környezetbe hasznos (pl. komposztálás) 
vagy ártalmatlan formában;· 

• a véglegesen lerakandó hulladék mennyiségét abszolút minimumra csökkentik, és 
biztonságosan megsemmisítik vagy ártalmatlanítják.” 

 
 

2. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozás és tervezés nemzeti szintje 
 
 A nemzeti szintő szabályozás kapcsán látnunk kell, hogy különféle stratégiai 
dokumentumok egész tömege foglalkozik valamilyen módon hulladékgazdálkodással. 
Megítélésünk szerint ezek közül az alábbi − a tanulmányunk írásának idıpontjában is 
hatályos − dokumentumok áttekintése különösen lényeges: 

• Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Stratégia (rövid, közép és hosszú távú célokkal); 
• Környezetvédelmi és Energetikai Operatív Program (2007-2013); 
• 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról; 
• Nemzeti Környezetvédelmi Program – Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2003 – 

2008); 
• A Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégiája (2007–2016). 

Nem túlzás az a megállapítás, hogy a szakterület igen részletesen, sıt − a dokumentumok 
sokasága és terjedelme alapján − a szükségesnél nagyobb mértékben szabályozott. 
Részletesnek igen, alaposnak azonban mégsem nevezhetı a szabályozás, hiszen a különféle 
dokumentumok sok esetben egymásnak ellentmondó célokat fogalmaznak meg. Az Európai 
Unió radikális elvárásaihoz leginkább a Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Stratégia 
csatlakozik, amikor a következıképpen fogalmazza meg az elérendı célokat: „El kell fogadni 
és fogadtatni azt, hogy a fenntarthatóság nem érhetı el az anyagi fogyasztás csökkentése 
nélkül.” 
 A Környezetvédelmi és Energetikai Operatív Program a tekintetben érdemel figyelmet, 
hogy „Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése prioritási tengely” 
elméletileg kizárólag olyan fejlesztéseket támogathat, amely az elızıekben megfogalmazott 
elvárásoknak megfelel. Ehhez persze az is hozzátartozik, hogy ennek a filozófiának 
horizontálisan, az összes többi prioritási tengely tekintetében is meg kellene jelennie.  
 A speciálisan hulladékgazdálkodási dokumentumok közül a hulladékgazdálkodási 
törvény tekinthetı alapvetınek. Jellegénél fogva számszerő megállapításokat, célokat csak 
elvétve tartalmaz, de szellemiségében megfelel a szigorú európai elvárásoknak. A törvény 
gyakorlatba való beültetése az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) révén valósult 
meg. Ennek célmeghatározása az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramjára épül, éppen 
ezért nehezen érthetı, hogy miért ennyire megengedı: „Megelızési intézkedésekkel kell 
biztosítani, hogy a képzıdı, kezelendı hulladék mennyisége összességében az idıszak végére 
ne haladja meg a 2000. évi szintet.” A Terv számos alprogramot is tartalmaz, ám ezek szinte 
kivétel nélkül a hulladékkezelési területre összpontosítanak, a megelızést sajnos csak az ipari 
hulladékok és a veszélyes hulladékok tekintetében érezték fontosnak a Terv kidolgozói. A 
hulladékképzıdés várható alakulását összefoglaló táblázat a települési szilárd hulladék 
esetében 113%-ra, a veszélyes hulladékok tekintetében 120,6%-ra történı tömegnövekedést 
„prognosztizál”. Meg kell tehát állapítanunk, hogy ezek a kalkulációk egyszerően nem 
vesznek tudomást az európai hulladékcsökkentési elvárásokról. A szövegben olvasható 
megállapítás azért is érdekes, mert egy tervnek nem prognosztizálnia, hanem elıirányoznia 
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kellene (vagyis a passzív szerep helyett aktív, beavatkozó feladata volna), mégpedig ebben az 
esetben csökkentést kellene tartalmaznia. 
 Az elmúlt évek gazdasági és társadalmi változásaira, a települési hulladékgazdálkodás 
átalakulásának, a támogatott projektek megvalósításának tapasztalataira építve, az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv újragondolásával és idıbeli kiterjesztésével a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium 2006. végén megalkotta a Települési Szilárd 
Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégiáját (TSZHFS), amely 2016-ig a következı 
„stratégiai célokat” jelölte meg: 

• „a korszerő települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás kiterjesztését az ország 
teljes lakosságára; 

• a korszerőtlen, régi hulladéklerakók bezárását és rekultiválását; 
• a szilárd hulladék kezelési rendszerek EU normákhoz igazodó átalakítását; 
• a hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, irányításához és ellenırzéséhez szükséges jogi-

szervezeti 
• háttér megteremtését.” 

A fenti felsorolásban a hulladék keletkezésének elkerülése sajnos még csak említés szintjén 
sem jelenik meg. A megelızés csak az 5. fejezetben kerül elı, mégpedig az alábbi 
megfogalmazásban: 

• „a megelızés elsıdlegességének biztosítása a KEOP hulladékgazdálkodási eszközeinek 
alkalmazása révén is; 

• a települési szilád hulladék képzıdés mennyiségi szinten tartásának igénye 
mellett,minimum követelmény, hogy a települési szilárd hulladék képzıdésben a 
növekedés a GDP növekedési rátájának felét ne érje el; 

• a lakossági szerves hulladékok házi komposztálásának elterjesztése; 
• az újrahasználat ösztönzése.”  

A második ponttal kapcsolatosan komoly önellentmondás a Stratégia késıbbi fejezetében 
olvasható megfogalmazás, amely szerint egyfelıl „a települési szilárd hulladék mennyisége 
várhatóan nem fog növekedni”, másfelıl ennek ellenére a keletkezés növekedési ütemét 
2009-ig évi 1%-os, 2009–2016 között évi 2%-os gyarapodással vették figyelembe. A stratégia 
tervezési célja tehát némely hulladéktípus esetében a hulladék képzıdésének növelése − ez 
pedig egyáltalán nem áll összhangban az Európai Unió korábban megfogalmazott 
elvárásaival. Ez már csak azért is sajnálatos, mert az OHT alapján életre hívott regionális 
hulladékgazdálkodási társulásoknak e dokumentum alapján kellett hosszú távú, 2026-ig tartó 
programjaikat megalkotniuk. 
 
 

3. Komárom-Esztergom megye hulladékgazdálkodásának alapmutatói 
 
 Komárom-Esztergom megye napjainkban az alapstatisztikák alapján gazdaságilag egyik 
legjobb állapotú és legdinamikusabb megyéink közé tartozik, ezt igazolják az egy fıre jutó 
GDP, illetve az egy fıre jutó ipari termelés mutatói is. Az elıbbi esetben az országos átlag 
feletti értékeket mutat (Budapest figyelembevételével!), utóbbiban a fıvárost is megelızve a 
legelsı megyéink sorában. 
 A települési szilárd hulladékok keletkezésére nagy hatással lehet a gazdaság (termelése, 
technológiai színvonala) mellett az adott közigazgatási egység népességszáma (és nyilván 
életszínvonala, valamint fogyasztási szokásai). A vizsgált megye, bár az ország egyik 
legkisebb területő megyéje, és népességszámát tekintve is csak tizenötödik (az ország 
lakosságának 3,1%-a él itt), ám népsőrősége jóval meghaladja az országos átlagot, hiszen 139 
fı számolható egy négyzetkilométerre (az országos átlag 109). A városi lakosság aránya egy 
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kissé marad csak el az országos átlagtól, de így is kétharmadhoz közeli aránnyal bír. Ez 
utóbbi pedig meghatározó a keletkezı hulladék mennyisége és minısége vonatkozásában. 
 A hulladékkeletkezés és -kezelés alapmutatói szerint „eminens” megye Komárom-
Esztergom: a települési szilárd hulladék elszállítása 2003-ra már minden településen 
megoldott volt, és ekkorra a bevont lakások aránya elérte a 97%-ot, ami messze az országos 
átlag feletti érték. A elszállított, éves átlagban 140-150 ezer tonna települési szilárd hulladék 
értéke viszont magasabb, mint ami a lakosságszámból következne. Elemzésünk szerint ennek 
egyik fı oka az, hogy az üzemektıl és intézményektıl begyőjtött hulladék az átlagoshoz 
képest nagyobb mennyiségő. Ezt támasztja alá, hogy 2003-ban az intézményektıl a települési 
szilárd hulladék 43%-át győjtötték be (az országos átlag 36% volt). A vizsgált hulladékfajta 
legnagyobb része a népesség, valamint az üzemek, intézmények koncentrálódása miatt a 
megye (akkor még) tíz városában keletkezett, s ez a megye összes települési szilárd 
hulladékának 79%-át jelentette.  
 A hulladék ártalmatlanítása szintén 97%-ban (2003.) − az országos jellemzıknek 
megfelelıen − rendezett lerakással történt. Az újrafeldolgozás, komposztálás aránya alig 3% 
volt, mely azóta kis mértékben növekedett, de meg sem közelíti azt az elvárást, amit az EU 
támaszt, vagyis 2007-re a lerakott települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-
tartalmának 50%-ra való csökkentését. A bezárt, vagy ma is hiányosságokkal küzdı és 
mőködı lerakók itt is komoly megoldandó feladatot jelentenek. 2009 után csak három nagy, 
megfelelı mőszaki védelemmel mőködı lerakó mőködhet tovább a mai tizenhatból: 
Esztergomban, Oroszlányban, Tatabányán. 
 Sajnos a hulladékgazdálkodás további két fı célterületére: a megelızésre és az 
újrahasználatra vonatkozóan semmilyen országos és megyei adatgyőjtés nem történik, de 
kijelenthetı, hogy ezzel kapcsolatban néhány kis jelentıségő kezdeményezés kivételével 
semmilyen érdemi lépés nem történt, sıt sok tekintetben visszalépések történtek (pl. 
italcsomagolások). Éppen ezért lehet célszerő a 2020-as évek közepéig tervezı új, nagy 
hulladékkezelési rendszerek és dokumentumaik vizsgálata ebbıl a szempontból is.  
 
 

4. Komárom-Esztergom megye hulladékgazdálkodásának jövıje 
 
 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv elvárásai alapján a megyében két nagy 
hulladékgazdálkodási rendszer alakult, ezekhez tartozik a megye településeinek zöme. Az 
Oroszlány és Tata környéki települések, valamint Esztergom a Közép-Duna Vidéki 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (továbbiakban: KDVRHR) részei, míg a többi 
település, köztük a megyeszékhely is a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: DVKRHR) tagja. 
 Ahogy az alábbi ábráról megfigyelhetı, vannak települések, melyek más megye, térség 
rendszereivel mőködnek együtt (Ács, Bana, Bábolna), illetve melyek egyelıre önállóan 
képzelik el a hulladékokkal kapcsolatos kérdések megoldását (Dömös, Kisbér). A kialakult 
két nagy rendszer elhelyezkedése többek közt hulladékszállítási és gazdaságossági aggályokat 
vethet fel: Esztergom „exklávé” jellege különösen szembeötlı. Megemlítendı természetesen, 
hogy regionális rendszerekrıl lévén szó, ezek határai messze túlnyúlnak a megye 
közigazgatási határain. 
 A Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejér, Pest, Bács-
Kiskun és Komárom-Esztergom megye (itt 29 település) területét érinti, összesen 680 ezer 
lakos szilárd hulladékának hasznosítását, ártalmatlanítását kívánja megoldani mintegy 30 
milliárd forintnyi uniós, állami és önkormányzati forrás elköltésével (KDVRHR 
Megvalósíthatósági Tanulmány 2003). A tervek szerint ez az összeg a megvalósításhoz 
szükséges mőszaki, technikai, szervezeti és tudati feltételek megteremtését, a térségben 
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található megtelt, megtőrt és illegális hulladék lerakóhelyek felszámolását, területük 
rekultiválását tenné lehetıvé. A kivitelezésnek három alternatíváját vázolták fel (melybıl a 
legalaposabban tárgyalt „C” változat megvalósulása a legvalószínőbb): 

• A: lerakás, komposztálás az elıírt ütemezésben, 10 komposztálótelep,  
• B: A + átrakóállomások, utóválogatómővek 
• C: átrakóállomások, mechanikai-biológiai elıkezelés (komposztálás helyett), égetés.   

 

 

 

1. ábra Komárom-Esztergom megye leendı regionális hulladékgazdálkodási rendszerei 
Szerk. a szerzık (Adatok forrása: a két rendszer megvalósíthatósági tanulmányai) 

 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer összesen 425 ezer Pest, 
Fejér és Komárom-Esztergom (itt 42 település) megyei lakos települési szilárd 
hulladékgazdálkodását kívánja a jövıben megvalósítani, mintegy 30-50 milliárd forintos 
költségtervezettel. Itt is három elképzelés merült fel: 

• A: hulladék ártalmatlanítás lerakással: lerakás, intenzív szelektív győjtés (házhoz menı 
rendszer), 10 komposztálótelep, biogázüzem,  

• B1: termikus hasznosítás: nincs házhoz menı győjtés, van komposztálás, de nincs 
biogázüzem  

• B2: termikus hasznosítás mechanikus válogató és biogáz üzem alkalmazásával. 
Szakmailag nehezen értelmezhetı, hogy a szakértık arra kérték a településeket, hogy ennek 
az égetımőre alapozott változatnak, égetımő nélküli megvalósítását szavazzák meg. 
Ugyancsak nehezen megválaszolható kérdés, hogy a tanulmányt kidolgozó szakértık vajon 
miért az EU 5. Környezetvédelmi Akcióprogramjára alapozták munkájukat, miközben 2001 
óta a 6. akcióprogram van érvényben.  
 
 

5. A két hulladékgazdálkodási rendszer célkitőzéseinek országos célokkal való 
egybevetése 

 
 A stratégiai környezeti vizsgálatok egyik módszerével élve megvizsgáltuk, hogy a két 
megvalósíthatósági tanulmány, mint tervezési dokumentum, célkitőzéseiben, intézkedéseiben 
mennyire felel meg a két országos hulladékgazdálkodási stratégiai dokumentum (OHT, 
TSZHFS) települési szilárd hulladékokat érintı általános célkitőzéseinek. Természetesen 
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figyelembe vettük, hogy a Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégiája 
2006 novemberére készült el, így a megvalósíthatósági tanulmányok ezeket a célkitőzéseket 
csak részben ismerhették. Ugyanakkor a 2003-2008 közti tervezési idıszakon több 
tekintetben túlmutató Országos Hulladékgazdálkodási Terv általános céljait megítélésünk 
szerint e dokumentumok készítıinek figyelembe kellett venniük. A vizsgálatot három szinten 
végeztük el: az ártalmatlanítás, a hasznosítás és a megelızés célkitőzéseinek 
figyelembevételével. Eközben három minısítést alkalmaztunk: megfelel, részben felel meg, 
nem felel meg.  
 Az ártalmatlanítás OHT-s célkitőzései közül mindkét rendszer megfelel „a nem 
megfelelıen kialakított hulladéklerakók bezárása és folyamatos rekultivációjára” vonatkozó 
célkitőzésnek, ugyanakkor a Közép-Duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
a 2008-ig a lerakásra kerülı hulladék mennyiségének 20%-os csökkentését tervezés szintjén 
sem tudja teljesíteni, ugyanis a rendszer eddig nem is áll fel. Sajnos az OHT célkitőzéseiben 
nem, csak intézkedéseiben említi a termikus ártalmatlanítást, így azt figyelembe venni nem 
tudtuk. 
 A Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégia célkitőzései közül 2013-ig 
a két rendszer nem tudja a tervezés szintjén sem garantálni a települési szilárd hulladék 
lerakásának 50%-os csökkentését. Kétségtelen, készítésük idıpontjában ez nem volt kötelezı 
elvárás. Az egyéb lakossági veszélyes hulladék begyőjtésének fejlesztésére (ez a 
megfogalmazás megítélésünk szerint túl általános) mindkét dokumentum kínál megoldásokat, 
a KDVRHR intézkedései azonban továbbfejlesztendıek (részben felelnek meg), hiszen csak 
az új hulladékudvarokat kínálja egyetlen ilyen eszközként.  
 A hasznosítás OHT-s célkitőzései közül a hulladék biológiailag lebomló szervesanyag 
tartalmának 35%-ra történı csökkentését 2014-ig mindkét rendszer tervezi, így megfelelınek 
értékeltük a dokumentumba történı beépítést. Ugyanakkor a másik ide tartozó célkitőzésnek 
való megfelelést miszerint „a képzıdı, nem biomassza jellegő hulladék fele anyagában 
történı, vagy energetikai hasznosításra kerüljön” nem tudtuk értékelni, hiszen ez a 
kiválasztott alternatíváktól függ, ugyanakkor e változatok például a Közép-Duna Vidéki 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer „A” és „B” változatai csak néhány mondatban 
vannak kifejtve, ráadásul az egyes változatok leírásai tartalmilag más-más adatokat 
tartalmaznak, így nem is összevethetık.  
 A Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégia hasznosítási célkitőzései 
közül: 

• a települési szilárd hulladék 50%-ának hasznosítása 2013 végéig (anyagában vagy 
termikus úton);a hulladék biológiailag lebomló szerves-anyag tartalmát 35%-ra 
csökkenteni 2016-ig;a csomagolási hulladékok 60%-ának hasznosításához szükséges 
elkülönített győjtés biztosítása 2012-re (2012-re legalább 20% a lakossági 
közszolgáltatás keretében);a szelektív győjtés eszközeinek biztosítása a lakosság 
legalább 80%-a részére 2013 végére;építési és bontási hulladékok elkülönített 
begyőjtésének és feldolgozásának fejlesztése;többségében megfelelnek a kialakítandó 

rendszerek, kivétel a Közép-Duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer, hiszen 
az az elsı és harmadik célkitőzés esetében csak alacsonyabb százalékos értékekkel számol, 
így szerintünk ezen elvárásoknak nem felel meg.3 
 Az értékelés szempontjából legmegdöbbentıbb munkafázis a megelızés célkitőzéseinek 
vizsgálata volt. A megelızés elsıdlegességének biztosítása sem célkitőzés, sem intézkedés 
formájában nem jelenik meg egyik vizsgált dokumentumban sem!  A hulladék mennyisége 
tervezési szinten, tömegben kifejezve a KDVRHR esetében 127%-ra nı 2026-ra a 2002-es 
bázisévhez képest, a DVKRHR estében ez az érték 123%. Alapvetıen mindkét országos 
                                                 
3 Az elsı célkitőzés esetében ez a KDVRHR esetében 2013-ig csak 35%-os hasznosítással, a harmadik 
célkitőzés esetében csak 40%-os csomagolási hulladék visszagyőjtéssel számol 2013-ig. 
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stratégiai dokumentum a képzıdı és kezelendı hulladék mennyiségének szinten tartását tőzi 
ki célul, ezzel megy tehát szembe a két regionális rendszer.4  
 Olyan fontos kérdésekre, minta nagy nyilvánosság tájékoztatása, minél szélesebb körének 

bevonása; 
• szakmai fórumok, szemléletformáló kiadványok a gazdálkodók tájékoztatásra; 
• civil szervezetek, zöld mozgalmak, közösségfejlesztı intézmények támogatása; 
• támogatás helyi hulladékgazdálkodási kezdeményezések számára; 
• környezeti (fenntarthatóságra) nevelés támogatása;nem kínál megoldást egyik 

dokumentum sem. Ez esetben megemlítendı, hogy a DVKRHR az elsı és harmadik 
célkitőzést megjelenteti ugyan, és ehhez intézkedéseket is rendel, de nem a megelızés, csak a 
kezelési, újrahasznosítási rendszer megismertetése céljából. E vonatkozásban is fontos 
kiemelni, hogy a gazdálkodók (ahol a megye települési szilárd hulladékának 43%-a 
keletkezik) és a jövı generációk szemléletformálása és ennek eszközei egyáltalán nem 
szerepelnek semmilyen formában a két rendszer megvalósíthatósági dokumentumában. E 
mellett éppúgy nem szerepelnek a tanulmányokban gazdasági ösztönzık, mint ahogyan 
mőszaki szabályozási eszközök sem.  Az újrahasználat ösztönzésével kapcsolatos és a 
„lakossági szerves hulladékok szerves komposztálásnak elterjesztésére” vonatkozó TSZHFS 
célkitőzésekre sem ad választ a két dokumentum, ugyanakkor kétségtelen, hogy ez az 
országos elvárás is csak 2006 végére lett ismert a TSZHFS megjelenésével − viszont európai 
szinten régóta elvárás. 
 Összegzésként meg kell említeni, hogy a két rendszer a tervezés szintjén csak részben felel 
meg az országos célkitőzéseknek. Kétségtelen a győjtési rendszer, az elıkezelés, az 
anyagában történı hasznosítás és az ártalmatlanítás fejlesztésében megjelenı elırelépés e 
rendszerek esetleges kiépülésével és mőködésével, ám a megelızés (és az újrahasználat) és 
eszközeinek teljes figyelmen kívül hagyása, véleményünk szerint a dokumentumok és a 
rendszerek jelentıs áttervezését kell, hogy igényelje. Ennek kapcsán felvethetı ugyanakkor 
az országos stratégiai dokumentumok esetleges ellentmondásaink feloldása is. 

 
 

Irodalom 
 

DÖNSZ T. – MÁYER Z. – PONICSÁN P. (szerk.) 2003: Stratégiai környezeti vizsgálat. MTVSZ, Budapest 
Környezet 2010: a jövınk, a választásunk, az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja 
Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv – Általános Kötet 2003-2008. KvVM, Budapest, 2002 
A települési szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiája 2007-2016. KvVM, Budapest, 2006 
A Közép-Duna vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósíthatósági tanulmánya. Polgárdi, 2003 
A Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program döntéselıkészítı megvalósíthatósági 
tanulmánya. VTK Innosystem Víz- Természet- és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2006 
 

                                                 
4 Mind az OHT, mind az TSZHFS tartalmaz e vonatkozásban az elıbbi esetben félreérthetı, illetve utóbbi 
esetben „puhább” elvárásokat. Az OHT alprogramjai közt megállapítja hogy a települési szilárd hulladék 
„mennyisége a gazdaság fejlıdésével párhuzamosan évente 2-3%-kal nı” térfogategységben számolva. A 
TSZHFS szerint minimális cél, hogy a települési szilárd hulladék képzıdése 2013-ig a GDP növekedési 
rátájának felét ne érje el. Ez, megítélésünk szerint, a megelızés célkitőzéseinek és eszközeinek háttérbe 
szorítását, elhanyagolását erısíti az erre egyébként sem fogékony tervezık közt. 
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A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható 
jövıje Magyarországon 

 
 

1. Bevezetés 
 

A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is idınként még elhangzó - állítást, 
hogy Magyarország kommunális hulladékgazdálkodásának 25-30 éves lemaradást kell 
behoznia, ha a legfejlettebb európai országok színvonalát kívánja elérni. Azóta a 
hulladékgazdálkodás területén a hazai jogharmonizáció lényegében megvalósult. A 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a kapcsolódó rendeletek tartalmilag 
megfelelnek az uniós szabályozásnak. A települési önkormányzatok számára 2003 januárjától 
a hulladékkezelés megszervezése kötelezı közszolgáltatássá vált. Jelentısen átalakult a 
hulladékkezeléssel kapcsolatos engedélyezési eljárások rendszere, szigorodtak az ilyen 
tevékenységet végzı létesítmények, hulladéktelepek mőködési feltételei. A termelık és 
hulladékkezelık nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége révén jóval pontosabb 
adatokkal rendelkezünk a hulladékgazdálkodás hazai helyzetérıl. A megbízhatóbb 
információs rendszer pedig megteremtette a hulladékgazdálkodási területi tervezés (országos, 
regionális, megyei, települési) alapjait. Magyarország a 2003-2008. közötti idıszakra 
Országos Hulladékgazdálkodási Tervet készített.  

Tanulmányunk célja, hogy bemutassuk a hazai hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetét, 
fontosabb trendjeit, valamint azt, hogy mely területeken vannak továbbra is komoly 
tennivalóink. Cikkünk elkészítéséhez felhasználtuk a szelektív hulladékgyőjtés lakossági 
fogadtatásával kapcsolatos kérdıíves vizsgálataink eredményeit, a 2007 nyarán a 
zöldhatóságok körében végzett kérdıíves vizsgálatunk legfrissebb adatait, az uniós 
hulladékgazdálkodási (ISPA) projektek hazai tapasztalatait, továbbá a KvVM 2007-2016 
közötti idıszakra készített - a települési szilárdhulladék-gazdálkodásra vonatkozó - fejlesztési 
stratégiáját, és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében elıirányzott operatív programok 
hulladékgazdálkodásra vonatkozó tervezett fejlesztési célkitőzéseit. 
 
 

2. A keletkezı települési szilárd hulladék mennyisége, összetétele 
 

A keletkezı települési szilárd hulladék mennyisége 2000–2004 közötti idıszakban 4,5 és 
4,7 millió tonna/év körül ingadozott, a térfogata enyhe növekedést mutatott. A fogyasztás kis 
mértékő bıvülését bizonyos mértékben kompenzálni tudta a fogyasztói szokások kedvezı, bár 
minimális változása. A hulladék tömeg/térfogat arányának kedvezıtlen alakulásában a 
könnyő összetevık (fıként mőanyag csomagolási hulladék) növekedése játszik szerepet. 

Az országban keletkezı települési szilárd hulladék harmada a Közép-Magyarországi 
Régióban képzıdik, ami döntıen a fıváros országosan 26%-os részarányának köszönhetı. A 
keletkezı települési szilárd hulladék mennyiségét egyrészt a lakosok száma, másrészt a régió 
gazdasági fejlettségét tükrözı, egy fıre jutó fajlagos hulladékmennyiség határozza meg. A 
Közép-Dunántúli Régióban például az alacsonyabb lakosságszám ellenére több hulladék 
keletkezik, mint az Észak-Alföldi Régióban, mert az egy lakosra jutó fajlagos 
hulladékmennyiség másfélszer nagyobb (1. ábra). 

                                                 
1 Dr. Fazekas István Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen E-mail: ifazekas@delfin.klte.hu 
2 Orosz Zoltán Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen E-mail: zolorosz@gmail.com 
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1. ábra. A keletkezett települési szilárd hulladék fajlagos mennyisége régiónként 2004-ben 
 (szerk Orosz Z.) 

 
A települési szilárd hulladék összetétele az elmúlt egy évtizedben szintén nem változott 

lényegesen. A hulladék mintegy harmadát teszik ki a fém, üveg, mőanyag és papír 
csomagolási hulladékok, ugyancsak egyharmadát pedig a biológiailag lebomló szerves 
hulladékok [1] (2. ábra). 

 

szerves 
37,5%

papír 
14,5%

mőanyag 
12,1%

fém 3,7%

üveg 3,6%

textil 3,1%

egyéb 
25,5%

 
 

2. ábra. A települési szilárd hulladék összetételének alakulása 2004-be; 
(Forrás: A települési szilárdhulladék-gazdálkodás fejlesztési stratégiája 2007-2016) 

 
 

3. A települési szilárd hulladék kezelése 
 

3.1. Megelızés 
 

A hulladék keletkezésének megelızése – mint a hulladékgazdálkodási prioritások közül az 
elsı – elsısorban a termelés, gyártás technológiájának és a termék élettartamának, 
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újrahasználhatóságának függvénye. A megelızés szükségességének kiemelt hangsúlya miatt 
azonban szükséges a lakosság környezettudatosságának fokozása, fogyasztási szokásainak 
környezetbarát irányba történı megváltoztatása, ezért a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium a települési szilárdhulladék-gazdálkodás fejlesztését célzó stratégiájában 
megfogalmazta azt az elvárást, hogy a fejlesztési projektek költségvetésének 5%-át ilyen célú 
PR tevékenységre kell fordítani [1]. 

A hulladékképzıdés megelızését segíti intézkedéseivel a Környezet és Energia Operatív 
Program (KEOP), elsısorban a „Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése” 
prioritási tengely révén, amelynek kerete 2007-2008-as idıszakra 6,8 milliárd forint [3]. 

A szerves hulladék lerakásának csökkentéséhez hozzájárulva – mind a térségi projektek 
részeként, mind kisprojektként – támogatást kap a házi komposztálás terjesztése, ezáltal a 
hulladékgazdálkodási rendszerekben kezelendı hulladék mennyisége csökken [1]. 
 
 

3.2. Hasznosítás 
 

A keletkezı hulladék kezelése során az egyik legfıbb célkitőzés a képzıdı hulladék 
anyagában történı hasznosítása, amennyiben ez gazdaságosan nem megvalósítható, akkor az 
adott hulladék energetikai célú hasznosítása. 

A KEOP-on belül a települési szilárd hulladékok kezelésére kidolgozott fejlesztési 
intézkedések és az azokhoz kapcsolódó tevékenységek az „Egészséges, tiszta települések” 
prioritási tengely alatt szerepelnek. A prioritási tengelyen belül a hulladékgazdálkodási 
célokra felhasználható támogatási keret a 2007-2008-as idıszakra 74,4 milliárd forint [3]. 

A hasznosítás alapfeltétele a hulladék szelektív győjtése. 2006-ban 4,2 millió lakos 
számára volt elérhetı lehetıség (a vidéki településeken 1160 fı/győjtısziget átlagos érték 
mellett) a szelektív hulladékgyőjtés, bár ez távolról sem jelenti a kívánatos mértékő 
infrastruktúrát, vagyis azt, hogy a győjtısziget 200 méteren belül elérhetı legyen a lakosság 
számára [1]. Lakossági kérdıíves vizsgálatunk szerint a hazai lakosság mindössze 15%-a 
veszi ténylegesen igénybe a szelektív hulladékgyőjtés jelenlegi infrastruktúráját. 
Összességében a teljes győjtött települési hulladékmennyiségnek kb. 2-3%-át győjtik össze 
szelektíven hazánkban, miközben ugyanez az arány 15-20% a nyugat-európai országokban, 
de néhány esetben (pl. Ausztria, Németország, Hollandia, Svájc, Svédország) ez az arány eléri 
a 25-30 %-ot (FAZEKAS I. 2005). További célként a fejlesztési stratégia a szelektív győjtés 
települési körének bıvítésével 2009-re a lakosság 60%-át, 2013 végére pedig 80%-át kívánja 
elérni. Statisztikailag ez természetesen lehetséges, de a lakossági szelektív hulladékgyőjtésben 
ténylegesen résztvevı polgárok aránya, és ezáltal az ilyen módon összegyőjtött hulladék 
mennyisége jelentısen nem fog növekedni, amennyiben a rendszer gerincét továbbra is csak a 
szelektív győjtıszigetek fogják képezni. 
 
 

3.2.1. A szerves hulladék hasznosítása 
 
A hulladéklerakásról szóló 1999/31/EK irányelv alapján 2006, 2009 és 2016 évekre a 

lerakásra kerülı települési szilárd hulladék biológiailag lebomló szervesanyag tartalmát 
ütemezetten csökkenteni kell, az 1995-ben képzıdött mennyiséghez képest 75, 50 illetve 
35%-ra. A 2009-ig megvalósuló projektek kapacitása azonban nem lesz elégséges az 50%-os 
hasznosítási arányhoz, így az ehhez szükséges kezelıkapacitást ki kell építeni EU-források 
igénybevételével. 

A biológiailag lebomló szerves hulladékok kezelése többféle eljárással valósítható meg:  
• a biohulladék (háztartásokban keletkezı konyhai hulladék) és zöldhulladék elkülönített 
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győjtése, majd komposztálása,  
• biogáz elıállítása, 
• a papír elkülönített győjtése és hasznosítása,  
• termikus kezelés, energetikai hasznosítás (pl. pirolízis, égetés). 

A bio- és zöldhulladék komposztálása 22 komposztálótelepen, illetve a lakosság által végzett 
házi komposztálással történik. 2004-ben az országos komposztáló kapacitás 200 ezer tonna 
volt [1], amely az akkor keletkezett komposztálható települési szilárd hulladék 11%-át tudta 
anyagában hasznosítani. Ez az arány a kapacitásnövelı fejlesztéseknek köszönhetıen 2009-re 
20% fölé nı. 
 A települési hulladékok szervesanyag-tartalmának bomlása során keletkezı biogáz 
főtıértéke jelentısen elmarad a szekunder (állati eredető) biomasszából, vagy éppen a 
szennyvíziszapból elıállítható biogázéhoz képest. Az új építéső regionális 
hulladéklerakókban már gázkinyerı kutak mőködnek, de ezek túlnyomórészt csak kis 
teljesítményő gázmotorokat hajtanak meg, melyek többnyire csak a telepek mőködéséhez 
szükséges energiát termelik meg. 
 A települési hulladékok termikus kezelése az ország egyetlen települési hulladék 
égetıjében, a Fıvárosi Hulladékhasznosító Mőben történik, amely a képzıdı hıt főtésre és 
elektromos energiatermelésre fordítja. Az égetımő 2002 és 2005 között végzett teljes 
rekonstrukciója után 2006-tól teljes, 420 ezer tonna/éves kapacitással mőködik [1]. Jelenleg 
az összes keletkezı TSZH mennyiségének nem egészen 4%-a hasznosul termikus úton, ez az 
arány a fejlesztési stratégia által közölt adatok szerint 2009-re több mint kétszeresére, 8% fölé 
fog nıni. Az égetımővek magas beruházási és mőködési költségei, továbbá az EU 
csomagolási hulladékokra vonatkozó új irányelve - amely alapvetıen az anyagában történı 
hasznosítást preferálja az energetikaival szemben - erısen kétségessé teszik a célkitőzés 
kivitelezését és megkérdıjelezik annak értelmét. 
 
 

3.2.2. A csomagolási hulladékok hasznosítása 
 

A csomagolásról és csomagolási hulladékokról szóló 94/62/EK irányelv elıírta, hogy a 
tagországok legkésıbb 2001-ben a csomagolási hulladék legalább 50%-ának hasznosítását 
valósítsák meg, oly módon, hogy a hulladék legalább 25%-a termikus úton, 25%-a pedig 
anyagában hasznosuljon. Ezen belül pedig a papír, az üveg, a fém és a mőanyag csomagolási 
anyagok anyagában történı hasznosítása egyaránt legalább 15% legyen. Magyarország a 
Csatlakozási Szerzıdésben ezen arányok teljesítésére 2005 végéig kapott átmeneti 
mentességet. Üveg hulladékok esetében hazánk 2005-re 22%-ot ért el, tehát tejesítette az 
elvárt arányt. A papír esetében az újrahasznosítási arány meghaladta az 50%-ot (az elvárt 
15%-hoz képest), hasonlóképpen a fémhulladékkal sem volt probléma (megközelítette a 40%-
ot). A leginkább komoly gond a mőanyag csomagolási hulladék újrahasznosításával van. A 
2005-re elvárt 15% helyett hazánk csak 12%-ot tudott hasznosítani. 

A 2004/12/EK és a 2005/20/EK irányelvek szerinti további cél a csomagolási hulladékok 
60%-ának hasznosítása oly módon, hogy a hulladék legalább 55%-a anyagában hasznosuljon, 
és csupán 5% lehet az energetikai hasznosítás. Mindezt 2012-re kell megvalósítani. 
Anyagfajtánként a következıképp módosultak az elvárt hasznosítási arányok a csomagolási 
hulladékoknál: üveg 60%, papír 60%, fém 50%, mőanyag 22,5%. Üveg hulladékok esetében a 
probléma az, hogy hazánkban nincs színesüveg hasznosítás, ezért a színes, illetve a keverten 
győjtött üveghulladékok hasznosítási arányának növelése csak a megfelelı háttéripar 
kialakításával illetve a hulladék exportálásával oldható meg. A fémhulladékok hasznosítási 
aránya a szelektív hulladékgyőjtés kiterjesztésével növelhetı (FAZEKAS I. 2006). 
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által készített „A települési szilárdhulladék-
gazdálkodás fejlesztési stratégiája 2007-2016” címő dokumentum számításai szerint 2008-ban 
945 ezer tonna csomagolási hulladék fog keletkezni. Ennek mintegy fele a települési szilárd 
hulladék részeként jelenik meg, melybıl begyőjtést követıen 274 ezer tonna kerül anyagában 
hasznosításra. Emellett a gazdasági tevékenységek körében képzıdı és begyőjtött, valamint a 
Fıvárosi Hulladékhasznosító Mőben energetikai hasznosításra kerülı 100 ezer tonna 
mennyiséget is figyelembe véve, hasznosításra kerül a teljes keletkezı mennyiség 60%-a, 
ezen belül anyagában hasznosításra kerül 49%-a. Ezáltal a 2012-ig teljesítendı kötelezettség 
idıarányosan teljesítésre kerül [1].  

A magunk részérıl távolról sem osztjuk a minisztérium optimizmusát. A lakossági 
szelektív hulladékgyőjtés jelenlegi állapota (győjtıszigetek dominanciája a házhoz menı 
begyőjtıjáratokkal szemben, az üveghulladék vegyes győjtési módja, a hiányos lakossági 
fémhulladék-győjtés), továbbá a mőanyag- és üveghulladék feldolgozására alkalmas hazai 
háttéripar kialakulatlansága komoly akadályt fog jelenteni az elvárások teljesítésében. 
 
 

3.3. Ártalmatlanítás 
 

Az Európai Uniós irányelveknek és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervnek (OHT) 
megfelelıen a nem hasznosuló hulladékot környezet-veszélyeztetést és egészségi kockázatot 
kizáró módon kell ártalmatlanítani. A települési szilárd hulladékok okozta káros hatások 
megelızésére és csökkentésére irányuló fejlesztési intézkedés – beleértve a hulladéklerakók 
rekultivációját – és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek a KEOP „Vizeink jó kezelése” 
prioritási tengelye alatt szerepelnek [3]. A prioritási tengely pénzügyi kerete 59,3 milliárd 
forint a 2007-2008 évekre. 

A hulladékégetés nem csupán hasznosítási módszer, de ártalmatlanítási eszközként is 
alkalmazható, különösen fertızésveszélyes hulladékok esetén. Az OHT a hulladékégetı 
mővek számát régiónként 1 darabban (országosan összesen 7 db.) maximálta [4]. Az 
égetımővek helykiválasztását és tervezését 2008-ig kívánták elkezdeni, de amint korábban 
említettük, az energetikai hasznosítással szemben az anyagában történı hasznosítás uniós 
preferálása, valamint a lerakásos ártalmatlanítás jelentısen alacsonyabb beruházási és 
mőködési költségei miatt ezek a beruházások 2012 utánra tolódnak. 

Részesedési arányát tekintve a hulladékkezelési módszerek közül hazánkban a lerakás a 
meghatározó – 2004-ben 85% - melyet 2009-re 60, 2013 végére pedig 50%-ra kell 
csökkenteni. Az Európai Unió ISPA-forrásból 12 hazai hulladékgazdálkodási projekt 
támogatásáról döntött 2004-ig. Ezek közül az ÉK-Pest megyei projekt ISPA támogatását 
idıközben visszavonták. A 11 jóváhagyott ISPA projekt megvalósítása folyamatban van, 
teljes befejezésük azonban – az OHT kialakítása idején tervezett 2004–2006 helyett – 
többségükben csak 2009 közepére, és 2010 végére várható. Az ISPA projektek keretében 21 
regionális hulladéklerakó kialakítására kerül sor. A csatlakozás óta a Kohéziós Alap (KA) 
vette át az áthúzódó ISPA projektek finanszírozását, továbbá 1 új regionális hulladékkezelési 
projektet fogadtak el 2006-ig.  

A 12 térségi projekt jelentısen hozzájárul a hulladékgazdálkodási célkitőzések 
teljesítéséhez, a beruházások keretében a szelektív hulladékkezelési rendszerek, valamint a 
biológiailag bontható szerveshulladék-kezelı létesítmények kiépítésével nı az anyagában 
hasznosításra kerülı hulladék mennyisége, ezáltal lényegesen csökken a lerakással 
ártalmatlanított hulladék mennyisége. A Fıvárosi Hulladékhasznosító Mő teljes kapacitással 
való üzemelésével a lerakás aránya a teljes keletkezı hulladékmennyiséghez viszonyítva a 
2008 év végére 67%-ra csökken, a 60%-ra való csökkentéshez a hasznosítási arányok 
növelésére van szükség [1]. 
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A hulladék lerakása 2005 és 2009 között 182 db hulladéklerakóban valósul meg, amelyek 
közül a környezetvédelmi elıírásoknak meg nem felelés miatt csak 57 db mőködhet 2009 
után is (3. ábra). 

 

 
 

3. ábra. A 2005-2009 között és 2009 után is üzemelı hulladéklerakók területi elhelyezkedése  
(HEVESI Z. 2007 alapján szerk. Fazekas I. – Orosz Z.) 

 

A lerakók évrıl-évre csökkenı szabad kapacitásokkal fognak rendelkezni, amelyeket 
pótolni szükséges a KA-ból tervezett projektek meglévı lerakóinak továbbfejlesztésével. A 
2008 végén lévı szabad kapacitásokat a 4. ábra mutatja. 

Új lerakókapacitások, illetve bıvítések nélkül – a számítások szerint – 2013 végén 2 éves 
szabad kapacitás állna csak rendelkezésre országos szinten. Elsısorban a Nyugat-Dunántúli, 
Közép-Dunántúli és Közép-Magyarországi Régiókban van szükség 2009-tıl újabb 
kapacitásfejlesztésre a hulladék megfelelı kezeléséhez. Ez várhatóan új lerakó építését, illetve 
a meglévık bıvítését jelentheti és/vagy más régiók területén lévı önkormányzati, vagy 
vállalkozási alapon mőködı, meglévı kapacitások igénybevételét. Amennyiben ezekben a 
régiókban tervezett elıkészítés alatt álló térségi hulladékgazdálkodási projektekben szereplı 
fejlesztések nem történnek meg az eddig tervezett ütemezés szerint, úgy a keletkezı TSZH 
megfelelı kezelése ellehetetlenül [1]. 
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4. ábra. Lerakók szabad kapacitása és az éves lerakás régiónként 2008 végén 

 (Forrás: A települési szilárdhulladék-gazdálkodás fejlesztési stratégiája 2007-2016) 
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3.3.1. Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja 
 

2003 januárjában PHARE támogatással készült el egy országos felmérés, amelynek 
keretében Magyarországon 2667 települési szilárd hulladék lerakó feltérképezésére került sor 
[2]. A PHARE-projekt adatait felhasználva készült el 2004-ben az Országos Rekultivációs 
Program (ORP), mely a korszerő lerakási feltételeket ki nem elégítı, mőködı vagy már 
felhagyott települési szilárd hulladék lerakóhelyek környezetvédelmi felülvizsgálatához, majd 
bezárásához, szükség esetén felszámolásához és területük rekultiválásához szükséges 
tennivalókat összegzi. 

Figyelembe véve a PHARE felmérés és az ORP adatait, az országban jelenleg 2560 db 
bezárt és felhagyott, de nem rekultivált, illetve 2009-ig bezárásra kerülı és rekultiválandó 
lerakó található. E nagyszámú hulladéklerakó rekultivációját környezeti kockázatuk 
figyelembevételével, ütemezetten célszerő végrehajtani. 

Azon önkormányzatok - amelyek tagjai valamelyik ISPA által támogatott projekt 
keretében megvalósuló hulladékkezelési rendszernek - régi, környezetvédelmi elıírásoknak 
nem megfelelı hulladéklerakói (328 darab) a projekt részeként kerülnek rekultiválásra. Az 
ISPA projektek területén nem kerül sor az összes kijelölt hulladéklerakó rekultivációjára, 
mivel a projektek tényleges rekultivációs költségei több esetben meghaladták az elızetes 
költségvetési tervekben foglaltakat, illetve a kimaradt rekultivációkra a Környezet és Energia 
Operatív Program keretein belül lehet pályázni. 

Az ISPA projektekbe nem tartozó, rekultiválandó hulladéklerakók száma 2232 darab. Ezen 
hulladéklerakók rekultivációját kistérségi, térségi kisprojektek (Regionális Operatív Program 
- ROP) keretében kívánják pályázati úton megoldani (5. ábra) [1]. 

 

 
 

5. ábra. ISPA, KA, KEOP és ROP keretein belül pályázható rekultivációs projektek (szerk. Orosz Z.) 
 

Az ISPA illetve KEOP által finanszírozott rekultiváció támogatási aránya elérheti a 100%-
ot, míg a kisprojektek által elérhetı támogatás maximuma 85% lehet, annak ellenére, hogy 
ROP keretein belül rekultiválható hulladéklerakók általában kis településekhez tartoznak, 
amelyek többségükben állandó forráshiánnyal küzdenek. Azt azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy az ágazati projektekben részetvevı hulladéklerakók átlagos mérete mintegy négyszer 
nagyobb, mint a regionális projektekben szereplıké, tehát környezeti kockázatuk is jelentısen 
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meghaladja a kismérető hulladéklerakókét (1. táblázat). Ebbıl a szempontból indokolt lehet 
nagyobb a támogatási arány. 

 
1. táblázat. Különbözı forrásokból finanszírozott rekultivációra váró hulladéklerakók néhány jellemzı 
adata  

 Támogatás maximális 
mértéke 

% 

Lerakott hulladék 
átlagos térfogata 

[millió m3] 

Lerakók által használt 
átlagos terület  

[millió m2] 
ISPA+KA+KEOP 
projektek 

100 0,17 0,04 

ROP projektek 85 0,04 0,01 
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