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ÉLETMINŐSÉG – LAKÓKÖRNYEZET 

Dr. Izsák Éva1–Dr. Uzzoli Annamária2–Nikitscher Péter3–Váradi Zsuzsanna4 
 

A társadalmi és természeti tényezők szerepe a belváros funkcionális 
átalakulásában Budapesten5 

 
 

Abstract 
 

The article is based on the results of an international comparative research which studied the social 
and natural determinants in the spatial changes of the City in Budapest. The city center (CBD) has 
various local and central functions, and the characteristic features of urban environment create specific 
life conditions which can directly or indirectly influence quality of life. Among the central functions 
we analysed the cultural, the retailing and the financial functions which could help us to select the 
pattern of our study. The goal of this research is to interpret the role of the social environment in the 
spatial structure of the capital. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Tanulmányunk egy nemzetközi összehasonlító elemzés részeként foglalkozik a budapesti 

belváros (City) funkcionális átalakulásával és változásaival (IZSÁK É.–SCHULZ M. 2006). 
Vizsgálataink során módszertani kihívást jelentett magának a mintaterületnek a lehatárolása, 
ezért a különböző központi funkciók (lakóhely, kormányzati és igazgatási funkció, 
kiskereskedelem, bank és biztosítási szektor, oktatás és kultúra) által kijelölhető legnagyobb 
területet vettük figyelembe az ok-okozati összefüggések elemzésekor. Jelen tanulmány három 
olyan funkció (kiskereskedelem, kultúra, pénzügyi szektor) területi elhelyezkedésének és 
funkcionális jelentőségének, a city-ben betöltött szerepét és annak változásait elemzi, amelyek 
jelentős hatást gyakoroltak és gyakorolnak a belvárosi népesség életminőségére és 
lakókörülményeire. 

 
 

2. A kulturális térszerkezet átalakulása a XIX. századtól napjainkig 
 
A kultúra6 fejlődése, a kultúra által kialakított térszerkezet a 20. század végére a városi 

átalakulási folyamatok, valamint a városok versenyképessége vizsgálatának egyik 
kulcsproblémájává vált (SCOTT 2000, GRÉSILLON, B. 2004, ENYEDI GY. 2005). Napjainkra a 
kultúra és a hozzá kapcsolódó, egyre szélesedő kulturális gazdaság (vö. LUKOVICH T. 2005) 
lett az a faktor, amelynek mennyiségi és minőségi sajátosságai egy város funkcionális 
szerepköréről is árulkodnak. A kulturális dimenzió, mint a cityképződést alapvetően 
befolyásoló folyamat, szoros összefüggésben áll a városi fejlődés más elemeivel, a politikai-
társadalmi átalakulásokkal és gazdasági folyamtokkal. 

Budapest kulturális térszerkezetének gyökerei nagyrészt a 19. század második felében 
alakultak ki. Számos, mind a mai napig jelentős és meghatározó kulturális intézményt hoztak 
                                                 
1 Dr. Izsák Éva Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Tudományi Tanszék, Budapest E-mail: eva.izsak@gmail.com 
2 Dr. Uzzoli Annamária Tomori Pál Főiskola, Gazdaságtudományi és Módszertani Tanszék, Kalocsa 
E-mail: annamaria.uzzoli@gmail.com 
3 Nikitscher Péter MTA RKK TKO, Budapest E-mail: nikitscher.peter@gmail.com 
4 Váradi Zsuzsanna MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest E-mail: varadizs@socio.mta.hu 
5 A tanulmány az OTKA 72590K sz. pályázat támogatásával készült. 
6 A tanulmányban a kultúra fogalmán a kultúra ún. „szűkebb” értelmezését értjük, amely elsősorban az 
intézményesült kultúrát, a kulturális produkciót és fogyasztást foglalja magában.   
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létre ebben az időszakban. A fejlesztéseknek, új intézmények létrehozásának lökést adtak 
egyrészt a városegyesítéssel létrejött új főváros intézményellátottságának fejlesztése, másrészt 
az 1896-os millenniumi városfejlesztési koncepciók. Ebben az időben Budapest Európa egyik 
legdinamikusabban fejlődő városának számított, ami a kulturális infrastruktúra fejlesztésében 
is megnyilvánult (LUKÁCS J. 1991). A 19. század végén nem csak a főváros fejlődött gyors 
ütemben, hanem annak társadalmi szerkezetében is jelentős változások következtek be. A 
városi társadalom differenciálódása következtében a kulturális igények és az ezeket kielégítő 
kulturális intézményformák is megváltoztak. A belváros kulturális élete a fő közlekedési 
ütőerek mentén és azok közelében szerveződött. Az első világháború visszavetette a kulturális 
élet fejlődését, majd a háború lezárását követően a trianoni békediktátum következtében 
létrejött változások egészen új feltételeket jelentettek a kultúra számára. 

A két világháború közötti időszak kultúrpolitikájának meghatározó alakítója Klebelsberg 
Kunó volt. Klebelsberg kultúrpolitikáját az „össznemzeti érdek” kifejeződéseként is 
értelmezhetjük, melynek célja a trianoni békediktátum következtében kialakult depresszió 
enyhítése, a nemzettudat kultúra általi erősítése volt. A fejlesztések következtében az 1920-as 
években Budapesten már 20-nál is több nagyobb múzeum és képgaléria működött az egyre 
több kisebb magán galéria és szalon mellett. Számos magán és állami kulturális beruházást 
vittek véghez, aminek következtében további fontos kulturális intézmények jöttek létre (KISS 
T. 1998). A 20. század első harmadában került fokozatosan kiépítésre a magyar kőszínház-
hálózat. A kor legfontosabb színházai az Andrássy út mentén, valamint az Andrássy út és a 
Rákóczi út által közrezárt területen helyezkedtek el. Budán ekkor még csak a várszínház 
működött. 

A második világháborút követő államszocialista berendezkedés a kulturális életben is 
alapvető változásokat hozott. A kulturális intézmények államosítása következtében az egész 
szféra állami irányítás alá került. Ez nem csak a kulturális infrastruktúra államilag 
meghatározott fejlesztését, de a kulturális tartalmak teljes központi felügyeletét, cenzúrázását 
is jelentette, így gyakorlatilag a kulturális szféra az állami ideológia propagandagépezetének 
egyik fontos pillérévé vált. Az erős állami kontroll blokkolta az alternatív kultúra, és az új 
intézménytípusok kialakulását, elterjedését. Így ezt az időszakot leginkább egyfajta 
konzervatív, mennyiségi fejlődési korszaknak tekinthetjük. Ha megvizsgáljuk a kulturális 
intézmények területi elhelyezkedését, megállapíthatjuk, hogy az új beruházások által a 
belváros területén eddig tapasztalható területi különbségek a kiegyenlítődés irányába 
mozdultak el, bár a legjelentősebb intézmények továbbra is a pesti belvárosban találhatók, a 
már a századforduló előtt kialakult kulturális tengelyek mentén. A legnagyobb változások 
Budán mentek végbe, ahol főként az I. és a XI. kerületben viszonylag sok új kulturális 
intézmény jelent meg. A Várnegyed jelentősége nagyban megváltozott, a háború után 
politikai funkcióit teljes mértékben elveszítette, az újjáépítés során elsősorban kulturális és 
turisztikai célú beruházások valósultak meg itt. 

A rendszerváltást követően végbemenő térbeli átalakulásoknak két oka van: az egyik a 
korábbi intézmények bezárása, amely elsősorban a külső kerületeket érintette érzékenyen, 
ahol a korábban állami fenntartású intézmények képtelenek voltak biztosítani a 
működésükhöz szükséges anyagi eszközöket, a másik pedig az új intézmények megjelenése, 
amely kevés kivételtől eltekintve a belvárosi koncentrációt erősítette. Az új kulturális 
intézményeket két csoportra bontva érdemes vizsgálni: új állami kulturális beruházásokat és 
azok hatását a kulturális térszerkezetre, valamint a magánszféra kulturális beruházásait. 

Jelenleg Budapest kulturális intézményeinek területi elhelyezkedése erős koncentrációt 
mutat, az intézmények több mint 80%-a a pesti belvárosban koncentrálódik. 

Végül érdemes figyelmet fordítani egy viszonylag új gazdasági ágazat, az ún. kulturális 
gazdaság fejlődésére is, amely az intézményekhez hasonlóan szintén a főváros belső 
kerületeiben koncentrálódik, és fejlődése által egyes területek arculata, funkciója jelentős 
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átalakuláson megy keresztül, az ágazat főbb sűrűsödési területei a Ráday utca és környéke, a 
Reviczky utca–Krúdy Gyula utca tengely. 

 
 

3. A kiskereskedelem jelentősége a belváros fejlődésében 
 
A belváros fejlődésében mindig meghatározó funkció volt a kiskereskedelem, annak 

ellátási formái és azok térbeli elhelyezkedése. A még ma is létező és működő ellátási formák 
(vásárcsarnokok, nagyáruházak, üzletek) a 19-20. század fordulóján, illetve az 1920-as, 30-as 
években telepedtek meg a belső területeken, akkor még igazodva annak közlekedési 
hálózatához. Az 1872 és 1945 közötti időszakban alapvetően hozzájárultak a belváros 
kiskereskedelmi arculatának és jellemző kiskereskedelmi központjainak (pl. belső területek, 
Nagykörút, Rákóczi út) kialakításához (KOVÁCS Z. 2005). A szocialista időszak során az 
állami nagyáruházak, valamint később a magántőkével rendelkező üzletek tovább erősítették a 
belváros kiskereskedelmi funkcióját, sőt így területi bővülését (pl. Nagykörút egészében, 
annak mellékutcáiban) is eredményezték. Az 1990 utáni piacgazdasági átmenet és a globális 
hatások elsősorban a tulajdonviszonyok megváltozásával, majd 1996 után az új ellátási 
formák megjelenésével az átalakulás folyamatát ösztönözték. A kilencvenes években az 
átmeneti és globalizációs folyamatok számtalan lehetőséget teremtettek a helyi 
kiskereskedelmi ellátó hálózat fejlődésében, s mindeközben a hazai kereskedők továbbra is 
jelentős és fontos szereplők maradtak. Az elmúlt években Magyarországon a 
bevásárlóközpontok és a hipermarketek rendkívül gyors térnyerése következett be, amely a 
kiskereskedelem átrendeződéséhez, illetve a fogyasztói és vásárlói szokások átalakulásához 
vezetett (KSH 2004). A rendszerváltozással párhuzamosan háttérbe szoruló 
áruházak/üzletházak és kis boltok ma már inkább olcsó dömpingáruikkal az alacsonyabb 
jövedelmű, de szélesebb vevőközönséget célozzák meg. E tekintetben a 20. század első 
évtizedeiben hasonló volt a helyzet, de akkor mindez minőségi szolgáltatásokkal és 
áruválasztékkal párosult (GYÁNI G. 1997). 

A kiskereskedelmi ellátási formák területi elhelyezkedésében bekövetkező változások a 
belváros kiterjedésére is hatással voltak/vannak. A II. világháború előtt az elsődleges 
kereskedelmi központ a belváros volt (Kiskörúttól a Duna vonaláig), ehhez kapcsolódott 
másodlagos jelleggel a Rákóczi út. Az 1945-1989 közötti időszakban a belváros, főleg a Váci 
utca miatt megőrizte vezető szerepét, de a Nagykörút (részben a Bajcsy-Zsilinszky utca, 
Andrássy út, Király utca, Üllői út) és a Rákóczi út kiskereskedelmi jellegének megerősödése 
jellemző bevásárló városrésszé tette őket (CSAPÓ K.–KARNER K. 1998). Ezekben az években 
az elsődleges és másodlagos szereppel bíró kiskereskedelmi központok a térben összefüggő 
területet alkottak sűrűségükkel és a hozzájuk kötődő jellemző vásárlási szokásokkal. Ez a 
szerkezet viszont alapjaiban változott meg 1990 után. Napjainkban üzletsűrűsége miatt fontos 
kereskedelmi központ az V. kerület és a Nagykörút, azonban jelentőségüket tekintve inkább 
másodlagos szereppel bírnak. Érdemes külön kezelni a Váci utcát, amely viszont eredetileg is 
a külföldi turisták számára kialakított (luxus) kiskereskedelmi központ volt, s ma már a 
Kiskörút és a Vörösmarty tér között teljes hosszában főként a turizmust szolgálja ki. 
Dinamikusan fejlődő, mára a belvárosi kiskereskedelem jellemző szegmensét egyre inkább 
megszerző Andrássy út (Nagykörúton belüli része) magas szintű szolgáltatásaival és a luxus 
körülményeket idéző boltjaival a helyi lakosok és a turisták számára is Budapest „kirakata” 
lett. A térben szétszórtan, a fontosabb közlekedési csomópontokban elhelyezkedő 
bevásárlóközpontok a hozzájuk tartozó egyéb tevékenységekkel és épületekkel együtt váltak 
elsődleges szereplőivé a belváros kiskereskedelmi funkciójának. 

Végeredményben, 1990 után a privatizáció a kiskereskedelem mint gazdasági szektor 
megerősödéséhez (pl. a termékkínálat differenciálódása révén), és a hozzá kapcsolódó 
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tevékenységek (logisztika, technológia, reklám stb.) modernizációjához járult hozzá (BAROSS 
P.–SOÓKI-T. G. 2000). A kilencvenes évek közepén megjelenő bevásárlóközpontok és 
hipermarketek már nemcsak a városképet, hanem a városszerkezetet is befolyásoló 
tényezőkké váltak, amelynek hatásai a belvárosban is tapasztalhatók. SIKOS T. ÉS HOFFMANN 
M. (2004) megközelítésében a fővárosi bevásárlóközpontok első generációja a hetvenes-
nyolcvanas években még a belvároshoz közeli külső kerületekbe települtek, majd a 
kilencvenes évek közepétől főváros szerte megnyíló shopping centerek már a harmadik 
generációhoz tartoznak, területi megjelenésük a belvároshoz és a forgalmasabb közlekedési 
csomópontokhoz köthető. 

 
 

4. A pénzügyi szektor térbeli elhelyezkedésének változása 
 
A pénzügyi intézmények megjelenése, a funkció erősödése alapvetően nyomja rá bélyegét 

a belvárosi területek mai arculatára, s egyben a cityterületek fő funkcionális elemeivé váltak 
szerte a világ nagyvárosaiban. A szektor cityfunkciójának erősödéséhez, a belvárosi területre 
történő dominanciájának kialakulásához a szféra történeti fejlődésének vizsgálata nyújt 
segítséget. Eszerint Pesten a pénzügyi intézmények (bankok és biztosítótársaságok) 
megjelenése az 1800-as évek első harmadára tehető. A század közepéig Buda, Pest és Óbuda 
pénzügyi szerepe még nem volt jelentős, az ezzel kapcsolatos ügyleteket főleg Bécsben látták 
el, de a három település pénzügyi szerepe fokozatosan bővült (TOMKA B. 2000). A korabeli 
statisztikák szerint az 1848/49-es forradalomig 36 bank- és takarékpénztár jött létre (GÁL Z. 
1996), amelyek túlnyomó részt takarékpénztári jelleggel működtek (PÓLYA J. 1895). A 
szabadságharc leverése utáni másfél évtizedben az Osztrák-Magyar Monarchia területén a 
pénzügyek intézése állami szinten közös feladattá vált, ezáltal a pénzügyi intézményi rendszer 
nem fejlődhetett önállóan, a továbbfejlődés megakadt (PÓLYA J. 1895). A gazdasági fejlődés, 
a külföldi bankok térnyerése, a pénzintézetek gomba módra történő szaporodása, ezzel együtt 
a területi koncentráció 1867 után vált meghatározóvá, amely a Kiegyezés fontosságának, a 
mezőgazdaság eredményességének, a vasút és a nehézipar előretörésének, továbbá a 
társadalmi struktúra alakulásának volt köszönhető. Ebben az időszakban a bankok területi 
elhelyezkedésének egyik legfontosabb szempontja a fogyasztókhoz, vagyis a belvárosi pesti 
polgársághoz és kereskedőkhöz, az igazgatási szervekhez, minisztériumokhoz és 
képviseletekhez való fizikai közelség volt (GÁL Z. 1996), így a mai V. kerület meghatározóvá 
vált az intézmények székhelyének választásában. Ezt jól mutatja, hogy a későbbi 
évtizedekben a regisztrált intézmények székhelyének szinte mindegyik a mai city területére 
esett (1885-ben a 25 regisztrált pénzintézet mindegyike a mai V. kerületben volt található 
(BUDAPESTI CZÍM- ÉS LAKÁSJEGYZÉK 1895). Ezen kívül a kor polgára számára a pénzintézeti 
szolgáltatások bővülése mellett ez abban is tükröződött, hogy Budapest arculatának 
meghatározó részeivé váltak az akkortájt neves építészek által tervezett bankpaloták, 
takarékpénztári épületek (BOTOS J. 2000). Az első világháborúig terjedő időszakot a 
gazdasági változásokhoz kapcsolódó hullámzás jellemezte, de összességében a 20. század 
elején a hazai gazdaság leggyorsabban növekvő és nemzetközi viszonylatban is legmagasabb 
fejlettségi szintet elért ágazata a pénzügyi szektor volt. A bankok 95%-a a mai belváros 
területére összpontosult és a külföldi tulajdonviszonyok dominanciája volt jellemező: a 
budapesti bankok részvényeinek 55%-a külföldiek kezében összpontosult, ezek 4/5-e pedig 
osztrák befektető volt (TOMKA B. 2000, BOTOS J. 2000). 

Az első világháború a pénzügyi szféra intézményeinek területi elhelyezkedésére is alapvető 
hatással volt: a Trianoni döntést követően 38%-uk maradt a mai Magyarország területén, 
viszont a megmaradt országrészen működők nagyobb tőkeerővel rendelkeztek, mint az 
elcsatolt területen tevékenykedők. Az 1920-as évek elején problémát jelentettek a háborús 
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adósságok, valamint a korábbi legfontosabb hitelpiacok (Ausztria, Németország) 
dekonjunktúrája (BOTOS J. 2000). Miután az ügyfél- és a pénzforgalom is jelentékenyen 
visszaesett, elkerülhetetlenné vált a pénzintézetek racionalizálása, amelynek eredményekképp 
alakult meg a magyar jegybank is: a Magyar Nemzeti Bank 1924. június 24-én kezdte meg 
működését jelenlegi helyén, a Nádor utcában. A pénzügyi intézetek száma a gazdasági 
világválságig növekedett, elérte a 275-öt, székhelyeik, területi elhelyezkedésük annyiban 
változott, hogy a mai belvárost övező kerületekben is egyre több biztosítótársaság, 
takarékpénztár jelent meg (WWW.MNB.HU). 

A II. világháború és a rendszerváltozás közötti időszak két nagy periódusra bontható: az 
1970-es évek végéig, a monobankrendszer évtizedeiben sajátos, egyszintű pénzügyi szektor 
alakult ki Magyarországon, így az aktorok alacsony száma miatt a szektor területi aspektusból 
kevésbé jellemezhető. Lakossági bankként az 1949-ben megalakult Országos Takarékpénztár 
működött; az Országos Szövetkezeti Hitelintézet a szövetkezetek, a kisipar és a parasztság 
bankjaként funkcionált (BOTOS J. 2000). A biztosítótársaságok hasonló útra kényszerültek. 
1949. június 20-án megalakult az Állami Biztosító Nemzeti Vállalat, amely teljes 
monopolhelyzetbe került, székhelye a IX. kerületi Üllői út 1. alatt volt található, amely a 
későbbiekben is a társaság kezében megmaradt (WWW.MABISZ.HU). 

A változások a gazdasági reformok hatásainak érvényesülésétől, majd az első külföldi 
intézmények képviseleteinek megjelenésétől és a pénzügyi intézményekre vonatkozó 
törvények létrejöttétől érzékelhetőek. Ezzel egy új korszak kezdődött a pénzügyi szféra, 
ezáltal a főváros életében, amely a funkció újbóli térnyeréséhez és virágzásához vezetett. 

A reformok megjelenését, a pénzügyi szektort lassú átalakulás jellemezte. Döntő 
változások az 1980-as évek második felétől voltak érzékelhetők, amelynek elsődleges oka az 
volt, hogy 1979-ben off-shore (területen kívüli) státuszban megalakult a Közép-Európai 
Nemzetközi Bank. Ezt követte 1980-ban a különböző fejlesztési és szövetkezeti 
pénzalapokból életre hívott bankszerűen működtetett intézmények létrehozása. 1984 
áprilisában megszületett a politikai döntés is a kétszintű bankrendszer kialakítására, és 
létrejöttek az első vegyes tulajdonú pénzintézetek, biztosítótársaságok. 

A rendszerváltást követő időszak, a külföldi tulajdonú társaságok megjelenése, a pénzügyi 
szektor dinamikus fejlődése alapvetően változtatta meg a szektor területi struktúráját. A 
belváros szerepe döntően a külföldi intézmények térnyerése következtében felértékelődött, s a 
sűrű társadalmi és gazdasági kapcsolatok jelentős húzóhatást gyakoroltak a pénzügyi 
szolgáltatásokra is. Így a specializált pénzügyi szolgáltatások, back-office funkciók is egyre 
nagyobb számban telepedtek meg a cityben (GÁL Z. 1996). A bankszektor szűk térbeli 
koncentrációja az 1990-es évek elején és közepén megmarad. A külföldi bankok első és ma is 
működő intézetei, amelyek a rendszerváltozás előtt jöttek létre, székhelyüket az V. kerületbe 
helyezték. Az elmúlt évtized közepére a bankok központjainak 55%-a, a pénzügyi szolgáltató 
cégek 2/3-a az V. kerületben foglalja el székhelyét, ezzel kialakítva Budapest üzleti negyedét, 
visszanyerve a belváros történelmi pénzügyi központ szerepét is (GÁL Z. 1998). Az 1990-es 
évek végére az V. kerület nagyjából telítődött, és ennek következtében az elmúlt években 
megindult a pénzintézeti központok terjedése a környező és előnyösnek számító kerületek 
irányába. Az évtized második felétől az V. kerületből kiszoruló pénzintézetek a Kiskörút, a 
Nagykörút és a Rákóczi út által lehatárolt területeken, valamint a budai elitkerületekben 
hozták létre központjaikat (II., XII.). A pénzintézeti központok „kitelepülése” így a city 
kibővülését, terjeszkedését is magában hordozza (GÁL Z. 1998, MAGYAR PÉNZÜGYI ÉS 
TŐZSDEI ALMANACH 2004-2005). 

Összességében elmondható, hogy Budapest pénzügyi központja területi szempontból nem 
mutatott nagymértékű változást az elmúlt évszázad során, a pénzügyi intézmények 
kialakulásától kezdve a bankok székhelyei és legtöbb fiókja az V. kerületben és szűkebb 
környezetében találhatóak. A város kelet-közép európai szintű pénzügyi központtá válásához 
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nélkülözhetetlen a pénzügyi szektor ilyen jelentős részvétele és dinamikus növekedése, amely 
az elmúlt évtizedben volt jellemző. A tőzsde működése, az igazgatási és back-office funkciók 
közelsége a pénzügyi szektort erősíti, a city jövőbeni helyzetét stabilizálja, és a városkép 
arculatához ma már egyértelműen hozzátartozik. A city határainak bővülése a fentiek 
következtében lassan terjed, de a szektor mindenképpen a városközpont legjellemzőbb 
funkciója maradt az elmúlt 100 éven át. 

 
 

5. Összegzés 
 
A főváros 19. század közepétől felgyorsuló növekedése és térbeli terjeszkedése alapvetően 

meghatározta a belső városrészek fejlődését. Budapest városközpontjának folytonos változása 
jelentős mértékben befolyásolta a város strukturális és funkcionális tagolódását. A 19. század 
utolsó harmadától a 20. század első negyedéig a centrum-periféria, a 20. század közepétől 
részben a periféria-centrum szerkezet befolyásolta a belső városrészek társadalmi és építészeti 
fel- illetve leértékelődését, amelyet a rendszerváltozás átmeneti folyamatai tovább erősítettek 
és/vagy gyengítettek. Az 1990 utáni időszakban a globalizációs folyamatok is megjelentek 
releváns hatótényezőként a budapesti belváros átalakulásában. Azonban a társadalmi tényezők 
mellett a főváros helyi és helyzeti energiáiból adódó természeti tényezők is meghatározó 
szerepet játszottak a történelem során a belváros kialakulásában és fejlődésében. 
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A természeti környezet szerepe Pécs kulturális gazdaságában3 
 
 

Abstract 
 

The basis of settlements’ development is physical environment, in which different resources play 
important role. Simultaneously with the population growth, the settlement develops utilising the 
natural resources. The fundamental resources (black coal, uranium ore and the Mecsek hills) in the 
evolution of Pécs contributed to the urban development of the city which resulted in the establishment 
of cultural infrastructure. The state-subsidised culture supply provided the basis of culture-demand 
still playing dominant role in the present cultural economy of Pécs. 

 
 

1. Bevezetés 
 

Pécs városa a Dél-dunántúli Régióban, Baranya megye középső részén, a lenyűgöző és 
változatos Mecsek-hegység, a Pécsi-sík és a Baranyai-dombság által közrefogott területen 
helyezkedik el. Területe 16 000 ha, lakónépessége mintegy 157 000 fő (2009). A 
településhálózatban elfoglalt helyzete alapján teljes értékű regionális központ (BELUSZKY P. 
2003), amely funkcióiban is tükröződik: többek között a kultúra területén, hiszen mind az 
intézmények számával, mind a programok sokszínűségével és minőségével szignifikáns 
szerepet tölt be a Dél-Dunántúlon. 

A kutatás apropóját az adta, hogy Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa 
(későbbiekben: EKF) lesz, emellett azon publikációkban, amelyek a kultúra, a kulturális 
gazdaság társadalmi-gazdasági aspektusait vizsgálják, kevés szó esik a kultúra és a természeti 
szféra kapcsolatáról. Jelen tanulmánnyal célunk kettős volt: megpróbáltunk választ találni 
arra, van-e kapcsolat a természet és a kultúra között Pécsett, illetve az EKF fejlesztései alapját 
a természeti adottságok jelentik-e, és a célok között szerepel-e a természeti környezet 
megújításával egy élhető város létrehozása. 

A vizsgálat során a primer és szekunder adatgyűjtés egyaránt meghatározó volt. A 
rendelkezésre álló szakirodalom áttekintésén túl reprezentatív lakossági felméréssel 
igyekeztünk képet kapni a népesség Pécs adottságaihoz fűződő viszonyáról, ezek segítségével 
próbáltuk meg igazolni előzetes várakozásainkat a kultúra és a természet kapcsolatáról, így új 
megvilágításba sikerült helyezni a természeti környezet Pécs életében betöltött szerepét. 

 
 

2. A természet és a társadalom kapcsolata Pécs városában 
 
A települések kialakulásával kapcsolatban számos tudományos nézet bontakozott ki. A 

különféle magyarázatok mellett a legtöbben a természeti szféra szerepét emelték ki. 
Arisztotelész jelentőséget tulajdonított a város ideális földrajzi fekvésének és a természeti 
tényezők közül az éghajlatot tartotta meghatározónak. Később Strabón világleíró 
monográfiájában tesz említést az éghajlat és a vizek alapvető fontosságáról. Lényeges kérdés 
a természeti erőforrásokkal való ellátottság, hiszen Bodin szerint a társadalmak, települések 
között kialakult lényeges különbségekért ezek differenciáltsága felelős (HAJDÚ Z. 2002). 
                                                 
1 Petrik Attila Balázs Pécsi Tudományegyetem, Pécs E-mail: petrik.attila@freemail.hu 
2 Stefán Klára Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola, Pécs E-mail: stefan.klari@gmail.com 
3 A tanulmány hátteréül szolgáló kutatást az OTKA 73739 számon támogatta. 
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MUMFORD (1985) pedig úgy véli, hogy a letelepedést szakrális és spirituális szükségletek is 
mozgatták. Hasonlóan vélekednek korunk geográfusai is, akik szintén nagy szerepet 
tulajdonítanak a természeti adottságoknak a települések kialakulásában, gazdasági 
fejlődésében és területi terjeszkedésében (TÓTH J. 1981, WILHELM Z. ET AL. 2009, GYENIZSE 
P.–SZABÓ-KOVÁCS B. 2008). 

Pécs létrejötte a fentiek alapján szinte törvényszerű volt, kialakulását és fejlődését számos 
helyi energiának minősülő természeti tényező segítette (GYENIZSE P. 2009). A település 
földrajzi színtere „energikus tájként” fogalmazható meg, hiszen történetileg változó feltételek 
között jól szolgálta az itt élő népesség számára a kedvező földrajzi erőforrásokat, adottságokat 
(HAJDÚ Z. 2008). A város eltérő tájtípusok találkozásánál fekszik, ebből adódóan diverz 
talajtípusok jellemzik, amelyek már korábban is biztosították a különféle mezőgazdasági 
termények előállítását (gabonanövények, szőlő). A Mecsek nemcsak a betolakodók ellen 
jelentett védelmet az itt letelepülő népeknek, hanem egyben éghajlat módosító szerepe is 
meghatározó. Délies expozíciójú hegylábfelszínén szubmediterrán jellegű éghajlat alakult ki, 
amelyet az országos átlagnál magasabb évi középhőmérséklet, napfénytartam, valamint 
hosszabb tenyészidőszak jellemez, azaz a kitolódó ősz (a „vénasszonyok nyara”) hozzájárul a 
sokszínű kulturális rendezvények sikeréhez, a város kiváló adottságra építve évtizedes 
hagyományokkal rendelkező, őszbe nyúló programsorozatot tart fenn. A térség vízigényét a 
nyugat-mecseki karszt vizeit összegyűjtő, egykoron bővizű Tettye-forrás biztosította 
(GYENIZSE P. 2009). 

Ezeknek a kedvező természeti feltételeknek is köszönhetően az I. századtól már az Európa 
urainak számító rómaiak létrehozták Pannónia provinciát, majd a IV. században az ebből 
létrejövő egyik tartomány, Valéria székhelye lett a város, Sopianae néven. Ettől kezdve 
változó etnikai, politikai, kulturális feltételek mellett is megőrizte térszervező szerepét. 
Kiépültek a település infrastrukturális alapjai, a Mecsek déli lejtőin meghonosodott a szőlő- és 
gyümölcstermesztés (füge, mandula), és ekkortól beszélhetünk az őskereszténység helyi 
története kezdetéről is. 

Az államalapítás után Pécs egyike lett a Szent István által alapított tíz püspökségnek, 
amely fontos szerepet játszott mind a kultúra terjesztésében, mind a gazdaság élénkülésében 
(kereskedelem fejlődése). A XIII. századra Pécs már európai szintű várossá vált, de ekkor 
még a társadalom a természetbe ágyazottan élt, azt csak a lét és fajfenntartás érdekében 
használta ki, szerves kapcsolatban volt az őt körülvevő ökoszisztémákkal (HAJNAL K. 2008), a 
térség szinte feloldódott a természeti szférában, nem tájidegen tényezőként jelent meg. 

1367-ben újabb központi funkcióval gazdagodott a település, I. (Nagy) Lajos egyetemet 
alapított itt (elsőként az országban!), ezzel kiemelt jelentőségű kulturális- és oktatási 
központtá vált Pécs. A reneszánsz időszakban fejlődött a kézművesség, az élelmiszeripar, 
vashámorok működtek. Még a török uralom is gazdagította a város kulturális és építészeti 
sokszínűségét, bár kiűzésük során a várost felégették, és az szinte lakatlanná vált. 

Az újjáépítést követően a település etnikai összetétele megváltozott, a betelepített dunai 
svábok mellett, a török elől menekülő szerbek, horvátok és bolgárok is megjelentek. Ez mind 
az építészetben, mind az oktatásban, a kultúrában, a munkához való hozzáállásban, 
szakértelemben változást és sokszínűséget jelentett. 1780-ban Pécs szabad királyi város lett, 
később megyeszékhely, és ezzel felszabadult a feudális kötelékek alól. Időközben a 
Mecsekben rábukkantak az ország legjobb minőségű, legmagasabb fűtőértékű alsó-jura 
feketekőszén telepeire, amelyek Pécstől Komlóig húzódnak. Ennek ellenére a XIX. század 
elején a gazdaságot még a céhes, majd manufakturális keretek között folytatott kézművesipar, 
malomipar, kelmék-szőttesek gyártása, pálinkafőzés, serfőzés, szőlő és bortermelés 
jellemezte, felépült a barokk belváros és a város első színháza is (HAJDÚ Z. 2008). 

A XIX. század közepétől a gyáripar kialakulásával a település és a környezet kapcsolata 
alapvetően megváltozott: 1853-ban a dunai gőzhajózás és kereskedelem felfutásával indult a 
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mecseki szénvagyon iparszerű kitermelése. A természet értéke csökkent (szerepe 
devalválódott), mind diverzitásában, mind folyamatában irreverzibilis folyamatok indultak el. 
A Duna Gőzhajózási Társaság egyik szénkiszolgálójává váltak az akkor még egyházi 
tulajdonban lévő mecseki mélyművelésű és külszíni bányák. Ennek hatására 1857-ben a vasút 
is kiépült Pécs és Mohács között (PIRISI G.–TRÓCSÁNYI A. 2006). A bányászat fejlődésével 
bányászkolóniák jelentek meg a város körül (Vasas, Szabolcs, Meszes), amelyekben a 
műszaki és kulturális infrastruktúra is kiépítésre került (vasút, utak, iskolák stb.). Új iparágak 
is megjelentek, ilyen volt a Zsolnay-család manufaktúrája, amely porcelánjai, mázas kerámiái 
révén szerzett nemzetközi hírnevet a városnak. Számos téglagyár, üveggyár jött létre, 
amelyekhez az alapanyagot a város közelében feltárt homok-, és agyagbányák biztosították. 
Fontos telepítő tényezővé vált a Tettye-forrás által biztosított víz, erre támaszkodva jött létre a 
bőr-, kesztyű-, ruha-, sör-, pezsgő-, szappan- és cukorkagyár. A mecseki erdők többek között 
az orgonakészítéshez szolgáltattak fát. A gyors modernizáció kezdetén, 1869-ben a 
lakosságszám még alig érte el 24 000 főt, 1910-ben viszont már 50 000-en laktak a városban 
(HAJDÚ Z. 2008). 

A település fejlődésében az I. világháború után törés következett be, hiszen elvesztette 
határon túli térségi kapcsolatait, a területek elvonásával a népességszám is csökkent, erőteljes 
migrációs folyamatok indultak el. A helyzet 1923-tól kezdett ismét stabilizálódni, ekkor a 
kulturális élet ismét felvirágzásnak indult, Pécs újból egyetemi várossá lett, Pozsonyból 
ugyanis visszahelyezték az intézményt. A II. világháborút követő szocializmus időszakában a 
szén mellett az urán felfedezése jelentett fordulópontot a város életében, amit 1955-1997 
között termeltek ki a Nyugat-Mecsekben. A népességszám rohamos növekedéséhez nemcsak 
az új ásványkincs felfedezése, de a környező települések integrálása is hozzájárult (1947: 
Mecsekszabolcs, 1954: Málom, Mecsekalja, Vasas, 1955: Nagyárpád). Többnyire házgyári 
technológiával hamarosan felépült a bányászoknak lakóhelyet nyújtó Uránváros, később a 
Kertváros is. A kitermelőipar nemcsak munkalehetőséget nyújtott, hanem a város 
morfológiájában is változásokat idézett elő, hiszen Pécs először kelet-nyugati irányban, 
később a Mecsek irányában is terjeszkedni kezdett. Szintvonalak mentén kialakultak a kertes 
házas övezetek, sőt tömbházak is épültek a hegylábfelszínekre. A vidékről történő migráció 
eredményeként 1980-ra a lakosságszám elérte a 170 000 főt. Pécs igazi regionális központtá 
vált, fejlett egészségügyi, oktatási, szociális, kulturális intézményhálózattal és 
sportlétesítményekkel. 

A rendszerváltozással a város gazdasága összeroppant: 1997-ben a megváltozott 
piacgazdasági viszonyok miatt megszűnt a mélyművelésű bányászat, amely hosszú időre 
hátrahagyta káros hatásait (NAGYVÁRADI L. 2000). A mélyművelésű és külszíni bányák 
kialakításához óriási erdőkivágások történtek, hatalmas tájsebek keletkeztek, megváltozott a 
természetes növénytakaró, a felszíni és felszín alatti vizek áramlási viszonyai, komoly 
vízszintdepressziók alakultak ki, romlott a vízminőség, felerősödtek az eróziós folyamatok, a 
talajok nagymértékben degradálódtak, nőtt a por- és zajterhelés is (LÓCZY D.–PIRKHOFFER E.–
GYENIZSE P.–NAGYVÁRADI L. 2005). A természeti környezet állapotának helyreállítása tehát 
komoly feladatot jelent(ett), ennek egy részeredményének tekinthető, hogy 1998-ban Pécs 
elnyerte a Városok a békéért UNESCO díjat a környezetvédelem, a városrendezés, a 
rekultiváció, a rehabilitáció terén elért eredményekért. 

A mindenáron történő ipartelepítéssel szemben az ezredforduló idején felértékelődött a 
város humán kapacitása, kulturális és természeti potenciálja, a dezindusztrializációval 
párhuzamosan a meglévő kulturális szolgáltatások és kulturális gazdaság aránya jelentősebbé 
vált (PIRISI G.–TRÓCSÁNYI A. 2006). Ebben óriási szerep jut a megyeszékhely legnagyobb 
foglalkoztatójának, az egyetemnek, amely a tudásgazdaság hangsúlyossá válásával, a 
gazdaság K+F és technológiaorientált szemléletének erősödésével mindinkább kiemelt 
szerephez jut. 
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3. A természeti környezet és a kulturális gazdaság Pécsett 
 
Magyarországon a rendszerváltást követően az ipar leépülésével gazdasági 

szerkezetátalakítás ment végbe, amelynek hatására a fogyasztói-felhasználói forradalommal, 
illetve demográfiai átalakulással fémjelzett szolgáltató szektor került előtérbe. Az 
ezredforduló idején viszont a tercier szektor belső differenciálódásával az információs alapú, 
K+F-et is magában foglaló negyedik, azaz kvaterner szektor került a figyelem középpontjába 
és nem anyagi jellege révén új szemléletet alakított ki a termelésben, fogyasztásban egyaránt 
(TRÓCSÁNYI A. 2008). Ebbe az ágazatba kiválóan illeszkedik a kulturális gazdaság, amelynek 
definiálásában és lehatárolásában mindezidáig nem született egységes álláspont, hiszen a 
nemzetközi szakirodalom (PRATT, A. C. 1997, HALL, P. 2000, DU GAY, P–PRYKE, M. 2002) 
éppúgy tétován keresi az alkotóelemeit, mint a magyar kutatók. Hazánkban az egyik 
megközelítés szerint a kulturális termékipar és a kulturális szolgáltatások különülnek el 
(ENYEDI GY. 2005), másik álláspont komplex értelmezést ad a fogalommal kapcsolatban 
(SÜLI-ZAKAR I. 2005). Közgazdasági szempontú, azaz keresleti és kínálati oldalt vizsgáló 
tanulmány is született a kulturális gazdaság értelmezésekor (RECHNITZER J. 2007), ebben a 
kulturális infrastruktúra (TRÓCSÁNYI A.–TÓTH J. 2002), a hozzá kapcsolódó programok és 
azok fogyasztása mentén írja le az új ágazatot. 

A település egy adott földrajzi környezetben, annak elemeivel intenzív kölcsönhatásban élő 
gazdasági, társadalmi és műszaki struktúrák rendszereként értelmezhető (TÓTH J. 1981). 
Mivel a természeti szféra része a földrajzi környezetnek, a kultúra pedig a társadalmi-
gazdasági rendszernek, a kapcsolat közöttük mindenkor meghatározó volt. A kulturális 
gazdaság értelmezésekor összefüggést találunk a természeti környezet és a kulturális 
infrastruktúra elemei között: a rendelkezésre álló erőforrások hatására meginduló 
településfejlődés többek között a népességszám növekedésében követhető nyomon; a 
gyarapodó lakosságszám kiszolgálására egyebek mellett a kulturális infrastruktúra elemek 
bővítésére is szükség van. Ezek kivitelezése többségében államilag finanszírozott vagy 
támogatott keretek között valósulhat meg. A kulturális gazdaság „három szektor modelljében” 
(SÖNDERMANN, M. 2007) az állami fenntartású – erőltetett iparfejlesztés által generált 
urbanizáció hatására kiépített – intézményhálózatnak még mindig fontos szerep jut. 

Pécs esetében már a település kialakulásában, fejlődésében, a gazdaságban elfoglalt 
helyében kiemelt szerepet jutott a természeti környezetnek és a rendelkezésre álló 
erőforrásoknak. Előbb a rómaiak, majd a különböző nemzetiségek letelepedésével kialakult 
gazdasági tevékenységek, illetve a város gazdaságtörténetében meghatározó ágazatok 
esetében voltak fontos elemek. A természeti erőforrások (éghajlat, talaj, víz és fa) éppúgy 
telepítő tényezői voltak a szőlőművelésnek, a kézművességnek, az élelmiszeripari 
ágazatoknak, mint az indusztrializáció kicsúcsosodását jelentő szén- és uránbányászatnak. 

A gazdasági fejlődés motorját jelentő szénbányászat hatására új városrészek épültek, 
amelyekben az adott kornak megfelelő színvonalú egészségügyi, oktatási és kulturális 
intézményeket hoztak létre, illetve tartottak fenn. Az 1910-es évek elején iskolákat, 
templomokat, vendéglőket, kultúrházat is építettek a bányásztelepüléseken. A város életében, 
térszerkezetében az 1950-60-as években következett be nagy fordulat: az uránérc vagyon 
feltárásával és kiaknázásának megindulásával egy intenzív népesség növekedési szakasz 
indult, amely egészen az 1980-as évekig tartott. Az uránbányászat felfutásával párhuzamosan 
a folyamatosan gyarapodó népesség igényeinek kielégítésére az 1970-es évek elejére már a 
korábban Újmecsekalja városrésznek, ma Uránvárosnak nevezett területen is megépültek a 
kereskedelmi, szolgáltató, egészségügyi, oktatási és kulturális intézmények: óvodák és iskolák 
létesültek a lakóépületekkel körbezárt területeken; bevásárlóközpont, sportcsarnok, 
műjégpálya épült. Mozival, színházteremmel rendelkező művelődési házzal és kultúrházzal 
bővültek a kulturális infrastruktúra elemei (PILKHOFFER M. 2008, HAJNAL K.–PIRISI G.–
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TRÓCSÁNYI A. 2009, PIRISI G.–STEFÁN K.–TRÓCSÁNYI A. 2009). Ezek egészen az 1990-es 
évek elejéig meghatározó részét képezték a lakosság kultúrához való hozzájutásának, majd az 
állami finanszírozás átalakulásával, a központi támogatások csökkenésével, illetve a 
természetes fogyás és a szuburbanizációs folyamatok hatására felgyorsuló népességszám 
csökkenéssel az intézmény összevonások és bezárások időszakának lehettünk tanúi. 

Az mindenképpen leszögezhető, hogy a városban jelenlevő természeti erőforrások nélkül 
ma a város könnyen az lehetne, ami Tata, Tatabánya mellett: hangulatos, kicsit a múltban és 
múltból élő, örökségét, géniuszát őrző, az odalátogatók által is kedvelt kisváros. Az idő és a 
tér azonban mást (is) tartogatott Pécsnek: új erőforrásokra támaszkodva, más feltételek között 
és nagyvárossá növekedve kellett újra megtalálnia önmagát (HAJNAL K.–PIRISI G.–
TRÓCSÁNYI A. 2009). Éppen ezért tölt be kiemelt szerepet a 2004. évi Európai Uniós döntés, 
miszerint a város 2010-ben Európa Kulturális Fővárosaként mutatkozhat be az öreg 
kontinensen. A cím elnyerése révén napirendre került a kulturális infrastruktúra elemek 
felújítása, illetve újak létesítése, egyúttal a Pólus Programban megfogalmazott elveket 
követve a kulturális ipar felértékelődése is megindult. 

Az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséhez kapcsolódóan elkészült felmérésben 
(SZOCIO-GRÁF 2006) is hangsúlyos tényezőt jelentett a természeti és épített környezet városok 
megítélésben játszott szerepe. A baranyai megyeszékhely a városok sorában sajátos értékeivel 
tűnt ki, hiszen hangulatos, szép, fejlődő, kulturális városnak értékelték a megkérdezettek. A 
Pécshez kapcsolódó tíz legjelentősebb asszociáció között szerepel a TV-torony, a Mecsek és a 
kultúra is, illetve a városhoz kapcsolódó első gondolat a Mecsek és az erdők, mint természeti 
értékek; legfontosabb jelképe pedig a TV-torony, amely elemek a pécsi lakosság számára is 
szimbolikus értékkel rendelkeznek a kultúra és a természet összefüggéseit vizsgálva. 

 
 

4. A természet szerepe Pécs fejlődésében (lakossági kérdőívek alapján) 
 
A reprezentatív kérdőíves felmérés során a vizsgálati célcsoport Pécs népessége, akik 

közül a városrészek4 lakosságának arányában, 320 fő került megkérdezésre. Ennek alapján a 
válaszadók 54%-a nő, 46%-a férfi. A felmérésben résztvevők többsége érettségivel 
rendelkezik (58%), ebbe a csoportba tartoznak a felsőoktatási intézményben tanuló, 
diplomával még nem rendelkező fiatalok (27%) is. 

A lakosság természethez való viszonyára, a természeti erőforrások jelentőségének 
megítélésére, ezek kultúrával, kulturális infrastruktúrával való összefüggéseire irányuló 
kérdések alapján sajátos, átfogó kép rajzolódott ki. A természeti értékek tekintetében 
városrészektől függetlenül egybehangzó a lakosság véleménye, hogy a Mecsek és annak 
egyes részei (Jakab-hegy, Misina, Tubes, Tettye), a Malomvölgyi-tó, a kedvező éghajlat, a 
különleges növényvilág (kikerics, mandulafa, füge, bazsarózsa), illetve a forrásvizek (karszt) 
a kiemelkedőek, amelyek sajátos arculatot kölcsönöznek Dél-Dunántúl központjának. 

A Péccsel kapcsolatos helyi energiák esetében is hasonlóan vélekednek a baranyai 
megyeszékhelyen élők. A város adottságai közül a fekvésére vonatkozóan a lakosság közel 
fele (47%) jó minősítést adott Pécsnek, a városrészek szerinti eredmények is ezt támasztják 
alá, mindössze a Budai városrész és Kelet-Pécs lakossága ítéli „csupán” megfelelőnek a 
földrajzi fekvést, tekintettel a rendszerváltás óta perifériára szorult helyzetükre. 

                                                 
4 A lakosság 7%-a él az általunk Belvárosnak (Belváros és Tettye), 6%-a a Budai városnak (Rigóder, Gyárváros, 
Balokány Budai város), 3%-a Délkelet-Pécsnek (Postavölgy, Nagyárpád, Árpádváros), 18%-a Egyetemvárosnak 
(Makár és Szigetiváros), 10%-a Észak-Pécsnek (Bálics, Szkókó, Mecsekoldal, Deindol, Donátus, Gyükés), 8%-a 
a Kelet-Pécsnek (Pécsbánya, Szabolcs, Meszes, Újhegy) nevezett városrészekben; 24%-a a Kertvárosként (Régi 
Kertváros, Megyeri Kertváros, Málom), 8%-a a Nyugat-Pécsként (Ürög, Rácváros, Kovácstelep, Bolgárkert, 
Patacs, Szentkút), 16%-a az Uránvárosként (Uránváros és Ispitalja) nevezett városrészekben. 
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A természeti erőforrások megnevezésére irányuló kérdésben kiugró eredményekkel 
szerepel a feketeszén és uránérc, illetve a Mecsek faállománya, mint a fejlődést 
nagymértékben meghatározó természeti tényezők. Az egyes városrészek esetében ezek az 
erőforrások különböző hangsúlyokkal szerepelnek. A Nyugat-Pécs városrész kivételével – 
ahol az uránérc szerepel legfontosabb természeti erőforrásként – a város többi részében a 
feketeszén a domináns tényező. Az alapanyagként kiemelt szerepet betöltő faállomány 
harmadik elemként minden városrészben megjelenik, legnagyobb hangsúllyal Egyetemváros, 
Észak-Pécs és Kertváros lakói emelik ki. Természetesen a Mecsek, a rendkívül kedvező 
éghajlati adottságok és a karsztvizek is fontos elemként szerepelnek az említések között. 

Érdekes kérdés ehhez kapcsolódóan az egyedi értékek megnevezése, azok kiválasztása. 
Meglepő, de ebben az esetben is azonos tényezők kerültek előtérbe a lakosság körében, így a 
Mecsek lábánál való elhelyezkedés, a délies fekvés, a mediterrán vonásokkal rendelkező 
éghajlat, az erdők és vizek, a szénvagyon és a sajátos növényzet éppúgy hangsúlyosak, mint 
az előző kérdésnél. Leszögezhető tehát, hogy a természeti értékre egyedi adottságként 
tekintenek a városlakók. Emellett a település fejlődésében is ezeknek a tényezőknek 
tulajdonítanak meghatározó szerepet, így a hosszú évtizedek gyarapodási folyamatait a 
megkérdezettek 25%-a a szénvagyon jelenlétéhez, 19% az uránérchez és a hozzá kapcsolódó 
bányászathoz köti. A rendkívül kedvező éghajlatot a lakosság 18%-a tekinti domináns 
tényezőnek a fejlődésben, önmagában a természeti környezetet 10%, a tájtípusok 
találkozásának köszönhető kedvező földrajzi fekvést 7%, Pécs vizeinek szerepét pedig a 
válaszadók 5%-a minősíti a város fejlődését meghatározó tényezőnek. 

A vizsgálat fő kérdése, hogy látnak-e a városlakók összefüggést/kapcsolatot a természet és 
a kultúra között, illetve megítélésük szerint az EKF beruházások kellő figyelmet szentelnek-e 
a természeti környezetnek Pécsett (1. ábra). Összességében a válaszadók egynegyede szerint 
nincs kapcsolat a két említett tényező között, a városrészek tekintetében az összefüggés 
hiánya Kertvárosban (32%), a Budai városrészben (35%) és Délkelet-Pécsett (37,5%) a 
legszembetűnőbb; holott a korábbi Lvov-lakótelep megépítése éppen az ásványkincsek 
kiaknázásának hatására megnövekedett népességszám elhelyezésére jött létre. A Budai 
városrész pedig a Zsolnay Porcelánmanufaktúrának ad otthont, amely nyersanyag-igényének 
egy részét az éppen helyben fellelhető természeti erőforrásokra (agyag, víz) alapozza. 
Leszögezhető ugyanakkor, hogy a város déli részéből az északi irányba, a Mecsekoldal felé 
közeledve egyre inkább erősödik a lakosság meggyőződése a természet és kultúra 
összefüggéséről, ennek hátterét jelentheti, hogy a városban a felsőfokú végzettségűek aránya 
az elmúlt években éppen a hegyoldal területein növekedett meg jelentős mértékben (PIRISI 
G.–TRÓCSÁNYI A. 2006). Az összefüggésre irányuló kérdés megnyilvánulási formáinak 
számbavételénél több tényező kiválasztására is lehetősége nyílt a válaszadóknak. Ennek 
alapján a Mecsekben kialakított tanösvények és turistautak, illetve a Mecsek és a TV-torony, 
mint idegenforgalmi attrakciók szimbolizálják a lakosság körében a két tényező közötti 
kapcsolatot. Ugyanez az eredmény született, amikor az egyes városrészeket vizsgáltuk, 
kiegészülve azzal, hogy a Belvárosban, Egyetemvárosban és Kertvárosban a bányászat 
hatására létrehozott kulturális és oktatási intézmények jelentik még a lakosság számára az 
összefüggést. A Belváros, az Egyetemváros, Észak-Pécs, Kertváros és Uránváros lakói 
fontosnak tartják a karsztvizet, mint természeti erőforrást, amely a korai iparosodás és 
kézművesség megjelenéséhez kapcsolódóan rendelkezik kulturális értékekkel (teremtett 
kulturális infrastruktúra elemeket és alkotott a kulturális gazdaság számára jelentős értékeket 
– kézművesség, gasztrokultúra). 

 

 21



ÉLETMINŐSÉG – LAKÓKÖRNYEZET 

 
 

1. ábra. A természet és a kultúra közötti kapcsolat Pécs városrészeiben (saját szerk.) 
 

A lakosság elégedetlensége tükröződik a természeti környezet és az EKF beruházások 
kapcsolatára vonatkozó kérdésekre adott válaszokban, ugyanis a városi népesség megítélése 
szerint nem vagy csupán nagyon csekély figyelmet fordítanak a projektek a természetre. A 
vélemények városrészekként mutatnak némi ellentmondást: a Belvárosban és az 
Uránvárosban élők egy része úgy érzi, élhetővé alakítják a várost, a kertvárosi lakosság a 
parkok számának és kiterjedésének növekedésében bízik, ezekkel szemben a többi városrész 
lakói a már említett természeti környezet szerepének elhanyagolását vélik felfedezni a 
beruházásokhoz kapcsolódóan. Az összlakosság vélekedése mindenesetre figyelemre méltó, 
hiszen a természeti szférának meghatározó szerepet tulajdonítanak, ami a környezetet a 
legjelentősebb természeti értékként tartják számon, amely a város fejlődésében kiemelt 
szerepet játszott a történelmi idők során. Mindezek alapján érdekes kép mutatkozik a 
városhoz kapcsolódó szlogenekre vonatkozóan, hiszen számtalan jelzővel illetik a különböző 
fórumokon a várost. 2006-ban a lakosság körében végzett közvélemény kutatás szerint 
(SZOCIO-GRÁF 2006) legtöbben hangulatos városként gondolnak Pécsre és a határtalan város 
szlogen áll legtávolabb az itt élőktől. A jelenlegi kérdőíves felmérés eredménye ez esetben 
kisebb eltérést mutat, hiszen a lakosság 40%-a a mediterrán hangulatok városának tartja 
Pécset, 24% hangulatos városként definiálja, 13% számára multikulturális város, 10%-nak 
még mindig bányászváros, 6% a Balkán kapujának tekinti és mindössze 4% értelmezi 
határtalan városként, amely szlogennel az Európa Kulturális Fővárosa pályázat elérte a várt 
sikert. 

Összességében a természeti értékek és erőforrások városfejlődésben betöltött szerepének 
megítélése a várakozásainknak megfelelő képet fest, viszont a kultúra és természeti környezet 
kapcsolatában az összefüggések hiánya nagyobb arányban mutatkozik a vártnál. Éppen a 
város múltja, földrajza, gazdaságtörténetének ismertének hiánya okozhatja, hogy a lakosság 
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oktatási és infrastrukturális elemek kiépítését nem azonosítja a természeti erőforrásokra 
alapozott, Pécs esetében az urbanizáció elindulását és a nagyvárossá fejlődést jelentő 
folyamatokkal. Egy korábbi felmérés (TRÓCSÁNYI A.–STEFÁN K. 2009) eredményeit erősítve 
bontakozik ki a város szimbólumainak köre, egyszersmind a Mecsek és a TV-torony – 
mindkettő természeti tényezőként – a város legfőbb turisztikai attrakcióiként, a kultúra és a 
természet megtestesítőiként élnek a pécsiek fejében. Az EKF beruházásokkal kapcsolatos 
ellentmondásos vélekedés hátterében egyrészt a tájékoztatás hiánya, másrészt a „Közterek és 
parkok” projektek alapvető célját jelentő pécsi vizek felszínre hozása még várat magára. 

 
 

5. Összegzés 
 
A primer és szekunder források is egyértelműen bizonyították, hogy kapcsolat mutatható ki 

a természet és a kultúra között, adott esetben a természeti környezet és a kulturális gazdaság 
között. A kulturális gazdaság egy hagyományosabb értelmezése szerint – amely az államilag 
finanszírozott elemeket vizsgálja – Pécsett a kulturális infrastruktúra elemek jelentős része a 
természeti erőforrásokra alapozott expanziójához kapcsolódóan kerültek kiépítésre, amelyek 
azóta is a helyi kulturális gazdaság markáns részét képezik. A lakossági kérdőívek alapján 
világossá vált, hogy a pécsiek a földrajzi fekvést, a kedvező éghajlati adottságokat és a hozzá 
kapcsolódó sajátos növényvilágot, a Mecseket, illetve a karsztvizet tartják természeti 
értéknek, egyúttal egyedi adottságnak is. Ezek mindegyikének fontos szerepe volt a város 
mindenkori gyarapodásában – a kézművesség kialakulásától a szén- és uránércbányászat 
felvirágzásáig –, így a hozzájuk kapcsolódó gazdasági ágazatok, illetve az általuk végbemenő 
urbanizációs folyamatok nagymértékben hozzájárultak a település infrastruktúrájának és 
morfológiájának alakulásához. A legjelentősebb fejlődési szakaszt az 1950-es évektől az 
1980-as évek végéig terjedő időszak képviseli, amikor a szén- és uránbányászathoz 
kapcsolódóan a folyamatosan növekvő népesség elhelyezésére épített új városrészek egyúttal 
újonnan létesített kulturális infrastruktúra elemeket is biztosítottak (óvoda, iskola, művelődési 
ház, sportlétesítmények, mozi stb.). A vizsgálat rávilágított továbbá arra, hogy a város 
lakossága mégsem ezt az összefüggést látja a természet és kultúra közötti relációban, sokkal 
inkább a Mecsek és a TV-torony, illetve a kialakított turistautak és tanösvények jelentik 
számukra a kapcsolatot. Az EKF beruházásokkal kapcsolatos kérdés megosztja a lakosságot, 
akiknek egyik része hisz az élhető város ideájában, a másik a természettel leginkább 
kapcsolatot fenntartó „Közterek és parkok” projekt sikeres megvalósításában bízik. Jelentős 
hányada a megkérdezetteknek viszont a természeti környezet figyelmen kívül hagyását, 
további kizsákmányolását látja a beruházások mögött. Mindenesetre a döntően mediterrán 
hangulatok városaként értelmezett Pécs, legfőképpen a város szimbólumának tekintett 
Mecsekkel és sajátos éghajlatával ragadja magával lakosságát, így biztosítja számukra a 
kulturális gazdaság elemeinek minél szélesebb körű kihasználhatóságát. 
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Dr. Orbán Annamária1 
 

Önsegítő közösségi modellek városi és vidéki környezetben2 
 
 

Abstract 
 

In this short study below, partly based on literature review and qualitative empirical research of her 
own, the author tries to answer her main question: what kind of relation can we find between social 
capital and the self-help community models, belonging to the so called social economy or third sector? 
Empirical evidence gained so far in Hungary suggests that some of them, e.g. the „Talentum kör” – a 
LETS model – or timebanks are successfully maintained rather in cities, while others, like microcredit 
communities or community development programs can effectively operate in rural areas as well. 
Nonetheless in both cases, to sustain these models in long run, the community, and especially their 
leaders should be equipped with rich and strong social capital. 
 
 

1. Bevezetés 
 

E rövid tanulmány elsősorban arra a fő kérdésre próbál választ találni, hogy milyen 
kapcsolat áll fenn a társadalmi tőke megléte, milyensége és az önsegítő közösségi modellek3 
kialakulása, fennmaradása között. Arra a további kérdésre, hogy van-e különbség sikeresen 
alkalmazható modellek között vidéki és városi környezetben, terjedelmi okokból csak 
hipotézis szintjén térünk ki, melyet a jelenleg is folyó kutatásunk végén tudunk majd 
megválaszolni. A tanulmány elején tisztázzuk az alapfogalmakat, majd az empirikus kutatás 
részeredményeinek felhasználásával próbáljuk a fenti kérdéseket megválaszolni. 
 
 

2. Társadalmi tőke és szociális gazdaság 
 

A társadalmi tőke fogalma, kutatása az 1970-es évek óta reneszánszát éli, sőt a kilencvenes 
évektől az akadémiai jellegű érdeklődés mellett megjelent és jelentősen megélénkült a 
gyakorlati/közpolitikai érdeklődés is a társadalmi tőke koncepciója iránt. Nemzeti és 
nemzetközi fejlesztési ügynökségek, gazdasági, pénzügyi és politikai szervezetek egyre 
fontosabb felismerésévé vált, hogy mind a szűkebb értelemben vett gazdasági növekedésnek, 
mind pedig a széles értelemben vett fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődésnek 
nélkülözhetetlen feltétele a társadalmi tőke. Ennek következtében sorra jelentek meg a 
„hivatalos” társadalmi tőke definíciók, mint például a Világbank meghatározása, miszerint „a 
társadalmi tőke azokra az intézményekre, kapcsolatokra és normákra utal, amelyek adott 
társadalom társas interakcióinak mennyiségét és minőségét alakítják” (WORLD BANK 1999). 

Jelen tanulmányban a szerző a társadalmi tőkét egyfajta társadalmi erőforrásnak tekinti, 
ami – Fukuyama nyomán (FUKUYAMA F. 1999, 1997(1995), 2000(1999)) – az emberek közti 
társadalmi együttműködést elősegítő, „mozgósított” informális társadalmi normák és értékek 
– mint pl. kölcsönös segítség, szolidaritás, bizalom, civil kurázsi – együtteséből áll. A 
hangsúly két kulcsszón van: együttműködés és mozgósítás. Társadalmi tőkéről, vagyis 
felhasználható és bővíthető erőforrásról ugyanis csak akkor beszélhetünk, ha a potenciális 

                                                 
1 Dr. Orbán Annamária Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Budapest 
E-mail: aorban@eik.bme.hu 
2 A tanulmány megírását a K76223 OTKA kutatás támogatta. 
3 Angolul self-help community model 
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társadalmi normákat adott társadalmi kapcsolatban – legyen az a kölcsönösség normája egy 
baráti kapcsolatban mikro-társadalmi szinten, vagy az általános bizalom és civil kurázsi egy 
egész társadalom makroszintjén –, életre hívjuk, mozgósítjuk a kölcsönösen előnyös 
együttműködés céljából. 

A szociális gazdaság fogalma mára az EU szintjén is elfogadottá vált4, bár több országban 
inkább „szolidáris gazdaságnak”, „harmadik ágazatnak”, „harmadik platformnak” vagy 
„harmadik szektornak” nevezik. A lényege, hogy a hasznosságot a szolidaritással ötvözve 
alapvető fontosságú szerepet játszik a gazdaságban, megerősítve a társadalmi és területi 
kohéziót, az aktív polgári részvételt, a szolidaritást, a fenntartható fejlődést és a szociális, 
környezetvédelmi és technológiai innovációt. A szociális gazdaság olyan vállalkozási és/vagy 
jogi formákon, intézményeken keresztül fejlődött ki, mint a szövetkezetek, kölcsönös 
társulások, szövetségek, szociális vállalkozások, önkéntes szervezetek és alapítványok. A 
szociális gazdasági vállalkozások rendszerint a fenntartható gazdasági-társadalmi modellhez 
hozzájáruló egyéni kezdeményezések, kis- és középvállalkozások, ahol a szolgáltatásokat 
használó tagok szociális és gazdasági érdeke – mely elsőbbséget élvez a profittal szemben – a 
szolidaritás és a felelősség elve alapján összhangban áll a közérdekkel, a szervezetek, a tagság 
önkéntes és nyitott, autonóm gazdálkodás és demokratikus irányítás jellemzi.5 Ami talán a 
legfontosabb, hogy olyan szociális innovációs kapacitással rendelkezik, mely arra ösztönzi a 
nehézséggel küzdőket, pl. munkanélkülieket, leszakadóban lévő, „peremre került” – városi 
vagy vidéki – területeken élőket vagy egyedül maradó, családos nőket, fogyatékkal élőket 
stb., hogy önsegítő módon saját gazdasági/társadalmi/szociális problémáikra megoldásokat 
találjanak. Bár a szociális gazdaság még nem nevezhető átütő erejűnek sem a világon, sem 
Európában6, mindazonáltal a világgazdasági válságra adott válaszok egyik meghatározója 
lehet az Európai Unióban és hazánkban is. 

 
 

3. Önsegítő közösségi modellek Magyarországon 
 

Tanulmányunkban a szociális gazdaság részének, vagy éppen megtestesítőinek tekintjük az 
olyan önsegítő közösségi kezdeményezéseket, modelleket, mint a szívességbank, kalákakör, 
időbank, mikrohitel-közösségek, helyi termelői-fogyasztói együttműködések, helyi gazdaság 
és közösségfejlesztő kezdeményezések, melyek közül az első kettővel foglalkozunk 
részletesebben a továbbiakban. Mint látni fogjuk, mindkettő létrejöttében és potenciális 
fennmaradásában döntő szerepet játszik a társadalmi tőke, pontosabban az alapítást és későbbi 
együttműködést elősegítő bizalom, és az ezzel rendelkező „motor emberek”. Ahogy a 
bevezetőben már említettük, kutatásunk ezen fázisában egyelőre csak feltételezésünk van 
arról, hogy melyik modell működik sikeresebben vidéken, illetve városi környezetben. Az 
eddigi irodalmi és saját empirikus kutatási eredmények alapján úgy látjuk, hogy a 
következőkben bemutatott két típus közül az időbank inkább városi környezetben, míg a 
kaláka kör vagy szívesség bank vidéki környezetben is működőképes, de igazán sikeressé 
csak a városokban (pl. Miskolci Órakör, Szolnoki KÖR) és elsősorban Budapesten vált 
(Talentum kör). Több próbálkozás is volt/van kisebb településeken (Pilisi Korona kör, Eger 
környéki kis kaláka kör), ám hosszú távú fennmaradásuk kérdéses. Azonban léteznek olyan 
kezdeményezések, melyek vidéki kistelepüléseken, falvakban és kifejezetten a 

                                                 
4 Az Európai Parlament 2009. február 19-i állásfoglalása a szociális gazdaságról, http://www.europarl.europa.eu 
5 Az Európai Parlament 2009. február 19-i állásfoglalása a szociális gazdaságról, http://www.europarl.europa.eu 
6 Egyelőre az összes európai vállalkozás 10%-át foglalja magában, ami 2 millió vállalkozást és a teljes 
foglalkoztatás 6%-át jelenti. (Az Európai Parlament 2009. február 19-i állásfoglalása a szociális gazdaságról, 
http://www.europarl.europa.eu) 
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legelmaradottabb térségekben jelenthetnek kiutat a kilátástalanságból. Magyarországon – 
többek között – az Autonómia Alapítvány segítségével már több mikrohitel program is 
lezajlott az elmúlt években pl. a „Befektetés a jövőbe” c. kezdeményezés. A terjedelmi 
korlátra való tekintettel, ebben a tanulmányunkban nem térünk ki részletesen ismertetésükre, 
csak megjegyezzük, hogy fontos szerepet játszanak a lemaradt, aprófalvas, 
munkanélküliséggel küzdő térségek, elsősorban cigányok lakta településeinek túlélésében, az 
egyre terjedő uzsorakamat visszaszorításban, és sikeres esetben akár a kitörésben, 
felemelkedésben is. Ez utóbbit segítette a néhány évvel ezelőtti EU-s forrásokra is 
támaszkodó komplex „EQUAL BRIDGE” képzési és közösségfejlesztési projekt Borsod-
Abaúj-Zemplén megye csereháti térségében, melyben több cigány civil szervezet (Lungo 
Drom Mérai Tagszervezete, Bódva Völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek 
Érdekképviseleti Szövetsége, Perkupa) is részt vett és eredményeként hosszú távon is 
működőképes, asztalos és faüzem (Méra), valamint kovácsműhely (Perkupa) létesült. 7 
 
 

3.1. Kaláka kör vagy szívességbank: a Talentum kör8 
 

Az egyik legsikeresebb kezdeményezés az önsegítő közösségi modellek közül a több mint 
15 éve működő Talentum kör. Ez közvetlenül egy osztrák modell és szervezet segítségével 
jött létre, de megvannak a történelmi hagyományai Magyarországon is, a kalákázásban. Az 
alapvető különbség, hogy ebben a rendszerben nem viszonossági, reciprocitási alapon 
működik a szívesség adás, hanem körben, hogy mindenki be tudjon tenni, és ki is tudjon 
venni. Ebből a szempontból inkább szívességbank. 

Az alapítás rövid története maga is annak első bizonyítéka, hogy bizalom nélkül nem lehet 
sem elkezdeni, sem építkezni. Az egyik, máig is meghatározó alapító atya elmondása szerint 
az egész egy konferencia részvétellel kezdődött. A 90-es évek elején találkozott először a 
hasznossági kezdeményezések, természetes gazdasági modellek gondolatával, melynek egyik 
fő képviselője Adolf Paster volt, aki 1971-ben alapította meg Ausztriában a HIFA9 nevű 
szervezetet, majd 1972-ben a gazdasági folyamatokra összpontosító INWO-Österreichet10. A 
HIFA mozgatója a krisztusi szeretet-eszmény, feladatának érzi egy igazságos gazdasági 
rendszer megteremtését, ennek érdekében például támogatja az angol nyelvterületen 
LETS-rendszernek11 nevezett mozgalomhoz hasonló Talentum-rendszert. Az osztrák modell 
lényege, hogy minden ember „fogyatékos” valamilyen szempontból, tehát segíteni kell 
egymáson, kiegészítve egymás tudását, képességét alapvetően pénz nélkül. Ez egy kaláka-kör, 
amelyben az emberek kreatív módon használhatják ki elhanyagolt vagy nem használt 
képességeiket, és hozzásegít, hogy a tehetséget másokban is észrevegyék. Cserelehetőséget, 
és ami ennél is fontosabb, munkalehetőséget teremt az egyébként reménytelen helyzetben 
lévő emberek számára, például a munkanélkülieknek, a szegényeknek, és azoknak, akiknek 
kevés az emberi kapcsolatuk, akik fölöslegesnek érzik magukat. Ezáltal segíti a helyi 

                                                 
7 Forrás: Autonómia Alapítvány által rendelkezésre bocsátott dokumentumok illetve két vezető munkatárssal, 
Béres Lászlóval és Lukács Györggyel folytatott beszélgetések 2008 őszén. 
8 A Talentum kör-ről szóló esettanulmány részben Zsombok György, alapítóval készített személyes interjú 
(2008. június), részben Almássy Tamás, szintén alapító tag konferencia előadása („Mi is az a kalákakör? 
Bevezetés a tizenéves Talentum-kör tapasztalatai alapján” elhangzott a „Közösségi önsegítő modellek” c. 
konferencián, 2008.06.04., BSZF) és vele történt beszélgetés alapján íródott. 
9 Hilfe für Alle = Segítség Mindenkinek 
10 Initiative für eine Natürliche Wirtschaftsordnung = Természetes Gazdasági Rend Kezdeményezés 
11 Local Exchange and Trading Systems, melyet először egy kanadai munkanélküli, Michael Linton alakított ki a 
80-as évek közepén Vancouverben. Valószínűleg azonban ismert és fel is használt egy másik, Zöld Dollár nevű 
korábbi kezdeményezést, melyet egy alternatív pénzzel és helyi közösségi gazdasági modellekkel foglalkozó 
kanadai tudós, David Weston talált ki a 70-es évek végén. 
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kezdeményezéseket, erősíti a helyi gazdaságot, piacot és építő hatással van a helyi közösségi 
életre is. Csupán lelkesedéssel, nagyon kevés pénzzel, igen kis csoportokkal komoly sikereket 
értek el. (Megjegyezzük, hogy a háttérben még ennél is régebbi minták húzódnak meg, mint 
például a 1930-as évek világválsága idején az ausztriai Wörglben létrehozott szabad pénz-
kísérlet, értékalapú, pénzt kiküszöbölő munka-elismervények, utalványok rendszere.)12 

Ennek mintájára 1993-ban alapították meg a HIFA Hungaria-t, és egy tucat résztvevővel, 
mint az első próba Kaláka kört is elindították. Sajnos kellő indíttatás, belső késztetés, kitartás 
hiányában ez még sikertelennek bizonyult, egy év alatt elhalt. Azonban lökést adott egy újabb 
HIFA konferencia a 90-es évek közepén, mely után 50-60 újabb jelentkezővel, és abból 15 
komoly szándékú résztvevővel már megvolt az a „kritikus tömeg”, mely a sikeres működést 
megalapozta. A cél az önsegítés és a közösségépítés volt. A kaláka kör neve – paradox módon 
– mégis a pénzhez kötődik, mert az alapítók az ókori „talentum”, tömeg- és pénzegység 
elnevezést választották. 

A Talentum kör sikeres működésének alapja két összetevőből áll: a máig meghatározó és 
aktív „motor emberek” – széleskörű kapcsolatrendszerrel és kiterjedt bizalmi rádiusszal – 
valamint a szigorú szabályok, közösségi normák lefektetése, következetes betartása és 
betartatása. Az önkéntes alapon működő közösségek alappillére – vagy, ahogy az előbb 
neveztük motorja – a lelkes, mindenkit ismerő és megmozgató, gazdag társadalmi tőkével 
rendelkező „vezető”, aki nélkül egy közösség sem működőképes hosszú távon. Kérdés 
azonban, hogy sikerül-e áthagyományozni ezt a tisztséget a közösségben, vagyis újabb vezető 
egyéniséget találni a folyamatosság fenntartásához? Ez kritikus kérdés, mert bizonyíthatóan 
sok kezdeményezés, önkéntes szervezkedés ennek hiányában hal el, számolódik fel. 
Természetesen ezeknél a csoportoknál is megfigyelhető már az intézményesülés folyamata, 
ahogy említettük, nagyon fontosak a szervezet működését meghatározó formális és informális 
normák. Azonban hangsúlyozzuk, hogy csupán szervezeti szabályok meglétével, „motor” 
nélkül ezek az önsegítő kezdeményezések hosszú távon nem életképesek. A Talentum kör 
esetében a vezetői „generációváltás” sikeres volt. Bár az alapító atyák egyike még mindig 
igen meghatározó személyiség, komoly tekintélye, véleményformáló ereje van. 

Ami a második alappillért illeti, a kaláka kör a következő szabályok alapján működik. 
 A kör nyitott bárki előtt, belépni azonban csak „ajánlóval”, ismerős útján lehet, mint 

egy angol klubban. Vagyis az új belépőnek már az első lépések megtételéhez szüksége van 
kapcsolatokra, a közösség részéről megelőlegezett bizalom alapja egy társuk 
„kezességvállalása”. 

 A kaláka kör lényege a „mindenki saját képessége szerinti” munkavégzés a 
közösségi tagok számára, melyet „talentumban” mérnek. A durva számítás alapja 1 
munkaóra = 100 talentum. Természetesen nem lehet pontosan összemérni az egyes 
munkafajtákat, ezért egyrészt 100-300 talentum között mozoghat, másrészt egyéni 
megegyezés kérdése, ki mennyit fogad el. A szívesség bank központi eleme egyrészt a 
felajánlás, másrészt ennek cseréje. A konkrét munka/szolgáltatás megbeszélése már két tag 
között közvetlenül zajlik, ez egyfajta üzletkötés. Tehát a végső értékbecslés már az ő kettejük 
egyezségén múlik. Ám attól kör a kör, hogy a tagok rendszeresen találkoznak egymással, ez 
az estükben kéthavonta történik, amikor is személyesen is meg tudják egymással beszélni az 

                                                 
12 Fritz Schwarz, a „Wörlgli kísérlet” c. tanulmányában idézi Claude Bourdet – a zürichi Szövetségi Műszaki 
Főiskola mérnöke – beszámolóját, mely "A gazdaság új Mekkája — Wörgl, avagy a redukált pénz" címmel a 
párizsi "Illusztráció" 1933. szeptember 9-i számában jelent meg a Wörglben történtekről: "1933 augusztusában 
látogattam Wörglbe, tehát pontosan egy évvel a kísérlet kezdete után. Pártatlanul el kell ismernünk, hogy az 
eredmény csodával határos…. Wörgl a világ minden tájáról érkező közgazdászok zarándokhelyévé vált. Azonnal 
fel lehet ismerni őket tudós allűrjeikről, amikor Wörgl szépen gondozott utcáin vagy a vendéglők teraszain 
vitatkoznak, ahol Wörgl lakosai örömmel fogadják őket, új hírnevükre büszkén." (Forrás: 
http://api.ning.com/files)  
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újabb cseréket. Van egy fix nap és egy találkozó hely, amit/ahol mindenki megjegyez, és 
több-kevesebb rendszerességgel látogat. Ezek a körök személyes beszélgetéssel, a köztes 
események, problémák megtárgyalásával, esetleg új tag felvételével, bemutatkozásával 
kezdődnek. Fontos, ahogy a fentiek során is említettük, hogy az új tagot valaki beajánlja, 
ritkán fordul elő, hogy valaki az utcáról essen be. Ennek persze megvan a „természetes” oka, 
mert a találkozók időpontját csak a „belsősök” tudják, a hely is változó volt – attól függően, 
hol találtak – az évek folyamán. Aki egy évig nem jelenik meg ezeken a személyes 
találkozókon, azt „alvó listára” helyezik, ami nem jelent kizárást, de nem kap – a később 
említendő – hírlevelekből, tájékoztatókból. Vagyis újabb példáját, pontosabban előfeltételét 
látjuk a személyes kapcsolattartás, kapcsolatépítés és a bizalmi, társadalmi tőke 
gyarapításának, erősítésének. 

 Az adott és kapott munkaegységeket, talentumokat minden tagnál nyilván tartják, 
létezik mindenkinek egy folyószámlája. A szabály, hogy +/− 20 000 talentuma senkinek nem 
gyűlhet össze. A pozitív szaldó is problémát jelent, mert nem könnyű ledolgozni a 
többieknek. Persze vannak – megengedettek – a kivételes alkalmak, mint egyik interjú 
alanyunk esetében, aki tudatosan halmozott fel az elmúlt évben még ennél is nagyobb követel 
oldalt: fuvarozott, szerelt, tanított, segített társainak sok-sok munkaórában, mert nagy 
eseményre készült. Esküvőt tartottak, amit a kör tagjai „adtak össze” cserébe a folyószámlán 
felhalmozott több tízezer talentum értékben. 

 A lényeg, hogy mindenkinek kiegyensúlyozott mérlege legyen, ne csak adjon, hanem 
kapjon is, vagyis fogadjon el a többiektől is szívességet. Általában ez utóbbi a nehezebb, mert 
sokan csak adni szeretnének, de az nem jó, mert idővel működésképtelenné teheti az egész 
rendszert. Vannak állandó költségek, mint például a fent említett hírlevél kiküldése és egyéb 
postaköltségek, ezért mindenkinek évi 450 talentumot tagdíjként be kell fizetni.13 

  Amúgy ma már minden információ elektronikus formában áramlik, levelező listák, 
e-mailek, honlap formájában. Ez utóbbi sajnos nem túl friss, nincs aki karbantartsa, frissítse. 
A levelező lista a fontos, ezen keresztül történik a hirtelen jött kérések szükségletek 
teljesítése, gyors segítség nyújtása. 

 
A Talentum kör alapvetően egy budapesti önsegítő csoport, de vannak vidéki tagok is. 

Azonban itt vetjük fel, hogy a szívességbankok – legalábbis az eddigi magyarországi 
próbálkozások alapján – leginkább városi környezetben működőképesek, bár vannak újabb 
kezdeményezések – a gazdasági válság hatására – kisebb vidéki településeken is. Ennek oka, 
hogy a szívességbank fennmaradásához a résztvevők között viszonylag kiegyensúlyozott, 
rendszeres, oda-vissza irányuló cserekapcsolatok megléte szükséges, amit túl nagy távolság – 
költséges utazás, időveszteség stb. – esetén nehéz teljesíteni. A Talentum-ban jelenleg kb. 
200-an vannak, de a „mag” ennek csak 1/10-e, kb. 20-25 ember, ám – az egyik vezető 
elmondása szerint – ennyi emberrel már működőképes. A munkacserén kívül a kör 
közösséget, akár baráti kört is jelent, mivel kirándulásokat, összejöveteleket és – lásd fenti 
példánkat – akár esküvőt, családi rendezvényeket is tartanak közösen. A fennmaradás további 
feltétele, hogy egy helyi közösségben viszonylag ne nagy létszámmal (max. 500 fő) 
működjön, az átláthatóság, ellenőrizhetőség miatt. Ez, mint tudjuk, a bizalom alapja. A 
bizalmi rádiusz hatótávolsága is jól kimutatható: a körön belül egyre távolodó kapcsolat 
meghatározza, milyen jellegű munkát, szívességét lehet kérni! 

Összefoglalva: a Talentum kör nagyon jó példa arra, hogy néhány lelkes ember kitartó 
munkával, odaadással hosszú távon is működő önsegítő közösségi rendszert tudott kialakítani 
és máig életben tartani, aminek alapja a kapcsolatokban rejlő nagyon erős bizalmi tőke. 

                                                 
13 Ebből kb. – átszámítva – 300 Ft a postaköltség. 
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3.2. Egyszemélyes időbank14 
 

A következő példánk részben hasonló az előző önsegítő modellhez, részben igen eltérő és 
egyben fenti feltételezésünk megerősítése is. A „szükségből erényt” tipikus esetével állunk 
szemben egy százhalombattai kezdeményezés kapcsán. Egy egyedülálló, munkanélküli két 
gyermekes édesanya munkát szeretne keresni/találni, de nincs kire hagyni gyermekeit. 
Hosszas keresés után végül talált egy nagyon kedves nyugdíjas nénit, akinek pénz hiányában 
munkáját tudta cserébe felajánlani: takarítást, bevásárlást, vasalást. Ennek olyan sikere lett, 
hogy híre ment ismerősi körében és kezdték megkeresni különböző igényeikkel: hol 
villanyszerelőre, hol kerti munkához értő segítő kézre volt szükség. A fiatalasszony azon vette 
észre magát, hogy időbankárrá, időbrókerré vált. A felgyülemlő információ kezeléséhez, 
tárolásához nagyon egyszerű módszerhez folyamodott: vett egy kockás füzetet, és abban 
kezdte el vezetni, kinek milyen felajánlása, munkaigénye vagy felajánlása volt. Itt is az egy 
óra munka a cserealap, de nincs üzletkötés, mint az előző esetben, mert kezdetben a felek 
személyesen nem találkoznak. Az elszámolást egy számlatömb segítségével végzi, ez egyfajta 
utalvány. A kézi adminisztrálás után vezeti át számítógépes rendszerbe. A fiatalasszony az, 
aki próbálja „felhajtani” a lehetséges partnereket, példának okáért egy ácsot, egy idős asszony 
számára. Igazából ő a mag, a motor, az egyszemélyes időbank és bizalmi ember. Személyesen 
megy el, keresi meg az embereket, ellenőrzi le őket és intézi az ügyleteket, ezáltal ő a 
garancia arra, hogy komoly szándékú felajánlásokról van szó. A probléma éppen ebből 
adódik: nagyon sok idejét veszi el, nincs igazi közösség mögötte, és ami ennél is rosszabb, 
nincs aki segítse őt. Bár kapott egy irodahelységet az egyik helyi egyesülettől heti két órára, 
egymaga nehezen győzi a munkát. Másik probléma, hogy a legtöbb jelentkező inkább csak 
igényelni akar valamilyen munkát, de felajánlani nem tud, vagy akar. A fiatalasszony próbálja 
rávenni, ráébreszteni őket, hogy valamihez biztosan értenek, volt/van valamilyen szakmájuk, 
akár hobbijuk, amivel segíteni tudnak másokon. A kezdeményezés nagyon korai stádiumban 
van, egyáltalán nem formalizált, intézményesült, és ahogy említettük, nagyon személy-függő. 
Feltételezhető, hogy amennyiben nem tud kiszélesedni, közösségi alapokra helyeződni, akkor 
a fiatalasszony lelkesedésének gyengülésével a kezdeményezés gyümölcsérés helyett 
virágzása idején elhal. 
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14 Az esettanulmány Víg Ágnes konferencia előadása („Az Időbank első lépései” címmel a „Közösségi önsegítő 
modellek” c. konferencián, 2008.06.04., BSZF) és vele történt beszélgetés alapján íródott. 
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Ragadics Tamás1 
 

Közösségek és életminőség az ormánsági kistelepüléseken 
 
 

Abstract 
 

Ormánság is one of the historical micro-regions of Hungary in the south part of Baranya County 
along the bank of the river Drava. Although Ormánság is rich in special folk-traditions and in treasures 
of nature, this region is one of the most underprivileged areas of Hungary. After the trends of 
migration typical of small settlements far from economical centres we can find here heterogeneous and 
split local societies. This paper is focusing on the characteristic problems of this region and shows 
some constructive viewpoints acting on behalf of integration village societies. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Az Ormánság Baranya megye délnyugati részén, a Dráva régi árterében elhelyezkedő 

történeti kistáj, melyet a gazdag történelmi és néprajzi örökség mellett súlyos szociális 
problémák jellemeznek. A térség társadalmi feszültségeinek hátterében a terület zártságával és 
előnytelen gazdasági helyzetével összefüggő migrációs tendenciák állnak. A különböző 
indíttatású és irányú népességmozgások következtében számos ormánsági kistelepülésen 
alakult ki heterogén értékrendű, eltérő kultúrájú csoportokból álló, hasadt lokális társadalom. 
A hátrányos helyzetű peremterületek szociális konfliktusai etnikai, vallási ellentétekkel is 
összekapcsolódnak. Ezek a feszültségek visszavetik a falusi életminőséget, és akadályokat 
gördítenek a kistelepülési fejlődés szükséges bázisát jelentő társadalmi integráció kialakulása 
elé. A tanulmány – a fenti folyamatok vázlatos bemutatása mellett – az ormánsági közösségek 
fejlődésének lehetőségeit vizsgálja a térségben készült interjúk alapján. 

 
 

2. Ormánság – a területi zártság következményei 
 
A hagyományosan református magyarok által lakott Ormánság határait elsősorban a 

tradicionális viselet jelöli ki. Az ormánsági települések természeti környezetét a 19. századi 
szabályozási munkákig a Dráva ártere jelentette; a tájegység nevét a holtágak, mocsarak közül 
kiemelkedő földkúpokról („urmák,”„ormák”, „ormányok”), teraszokról kapta (KISS G. 1937). 
A vízjárta vidék élelmet, nyersanyagot és védelmet biztosított az itt élő népességnek, amely a 
török hódoltság ideje alatt is helyben maradt (SZABÓ E. J. 1937). Az ártéri gazdálkodás 
(ANDRÁSFALVY B. 2004) az ország más vidékein is fontos megélhetési forrásként szolgált, az 
Ormánság esetében az emberek létalapjának bázisát jelentette. Így, amikor az úrbéri rendezést 
és a jobbágyfelszabadítást követően a közös használatú vizek, nádasok, erdők és legelők a 
földesurak kezébe kerültek, az itt élők elveszítették mindazt, ami addigi életmódjukat 
meghatározta (KISS Z. G. 1991). Az ormánsági népesség újabb típusú zártsággal – a 
nagybirtokok „halálgyűrűjének” szorításával – szembesült a 19. század második felétől. Ezek 
a viszonyok hívták életre a tájegység lakóinak sorsát kíméletlenül meghatározó egyke-
rendszert (ANDORKA R. 1975). A korábban biztonságot jelentő természeti-földrajzi pozíció 
tette lehetővé egy – az országos folyamatoktól elkülönülő – speciális értékrend által 
megalapozott, torz kultúra kifejlődését, mely rövidtávon biztosította a túléléshez szükséges 

                                                 
1 Ragadics Tamás Pécsi Tudományegyetem, Szociológia Tanszék, Pécs E-mail: ragadicstamas@gmail.com 
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gazdasági feltételeket, néhány emberöltő alatt azonban az „őslakos” népesség drasztikus 
csökkenéséhez vezettet (FÜLEP L. 1984, KISS G. 1984). 

Az ország központi területeitől való elhatárolódás a második világháborút követően tovább 
erősödött: a titói Jugoszláviával kialakult hideg viszony miatt Dél-Baranya határsávvá alakult, 
jelentősen megnehezítve ezzel az emberek2 és javak mozgását (KOVÁCS T. 2005). A terület 
agrár-jellege és hiányos közlekedési feltártsága a szocialista időszakban sem változott, a 
mezőgazdaság kollektivizálása és az ipar fejlődése olyan migrációs folyamatokat indukáltak, 
melyek ma is meghatározzák az ormánsági kistelepülések sorsát. 

 
 

3. Migrációs tendenciák 
 
Az Ormánság társadalmát az egyke-kultúra kibontakozásáig a merev elkülönülés és 

stabilitás jellemezte. A sajátos hagyományokkal rendelkező települések homogén magyar 
lakossága elhatárolódott a 17-18. századtól szigetekben betelepülő Dráva-menti horvátoktól, 
és a Dráva árterében a 19. század végétől jelenlévő beás cigányoktól. A „vő rendszer”, 
„fogadott gyerek rendszer” (LIPP T. 1986) és az egyre szerényebbé váló cserekapcsolatok 
révén kialakultak ugyan a térséget az alföldi területekhez fűző kötelékek, a jelentősebb 
népességmozgások azonban a kívülről érkező gazdasági hatások és hatalmi intézkedések 
következtében aktiválódtak a térségben. Már az első világháborút követően sor került 
sokgyermekes észak-alföldi családok betelepítésére a frontkatonák földhöz juttatásának 
programja alapján „az egykézés veszteségeinek pótlásaként”. 

Az 1950-es években a beás cigány csoportok falvakba költöztetése indult el – a szigorúan 
őrzött határ menti területekről. A Rákosi-rezsim alatt kitelepítésre és munkatáborokba 
kerültek az egykézés többgenerációs gyakorlatának „haszonélvezői”, a módosabb parasztok 
(KOVÁCS T. 2005). Ebben az időszakban nyílt lehetőség első alkalommal nagyobb arányban 
kitörni a zártságból, és belépni a szocialista iparosítás során létrejött munkahelyekre. A fiatal, 
képzettebb, aktív népesség elhagyta az ormánsági kistelepüléseket a Pécs környéki 
bányákban, és az iparban megszerezhető magasabb jövedelmek reményében. A 
termelőszövetkezetek létrejöttével és a mezőgazdaság kollektivizációjával a termőföld 
megtartására és gyarapítására irányuló egyke-kultúra végképp alapjait veszítette, s tovább 
erősödött a tradicionális ormánsági népesség elvándorlása. Az üresen maradt házakba 
jellemzően alacsony státuszú, főként cigány családok költöztek, gyakran a helyi tanácsok 
ösztönzése mellett. E folyamatok hatására csökkent az ingatlanok értéke, és folytatódott a 
társadalmi struktúra magasabb fokán álló népesség migrációja a gazdasági központok 
irányába. Így alakultak ki az Ormánságra – és a peremhelyzetben lévő térségekre általánosan 
– jellemző torz népességszerkezetű, hanyatló aprófalvak (ENYEDI GY. 1980). 

A rendszerváltást követően a fenti tendenciák tovább erősödtek. Aktivizálódott a szociális 
indíttatású vándorlás (KOVÁCS K. 2005), és erősödött a települési szegregáció. A munkaképes, 
magasabban kvalifikált fiatal népesség a jobb infrastruktúrával rendelkező ormánsági 
központok (Sellye, Vajszló), a nagyobb, gazdasági gócok (Pécs, Budapest), illetve a külföldi 
munkavállalás irányába mozdul. Helyükre – az olcsó ingatlanok, alacsonyabb megélhetési 
költségek és a rurális térségre jellemző jövedelemkiegészítő lehetőségek miatt – 
visszatorlódnak az ipari munkahelyüket elveszített, falusi gyökerekkel rendelkezők csoportjai, 
valamint a városi társadalom peremén élő, deprivált családok. Az ormánsági kistelepülések 
kb. felében (18 falu) előrehaladott az etnikai homogenizáció folyamata (KOVÁCS T. 2005). Az 
aprófalvak jelentős hányada vált gettóvá, az alacsony státuszú, mélyszegénységben élő, magas 
termékenységi mutatókkal jellemezhető cigány népesség lakóhelyévé.3 
                                                 
2 A határ-menti településekre csak külön engedély birtokában lehetett belépni az 1960-as évekig. 
3 A cigányság aránya több településen meghaladja a 90%-ot. 
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 Falusi közösségek? 
Az előzőekben felvázolt migrációs tendenciák következtében a korábban egységes 

kultúrával rendelkező ormánsági népesség jelentősen heterogenizálódott. Az etnikai, 
értékrendbeli, gazdasági és kulturális különbözőségek – gyakran áthidalhatatlannak látszó – 
ellentéteket indukálnak. A konfliktusok kiéleződése azokban a falvakban jellemző, ahol 
megközelítőleg hasonló az eltérő kultúrával rendelkező csoportok aránya. Jelentős a 
megélhetési bűnözés (visszaszorítva a hagyományos önellátó mezőgazdasági termelést), és 
elterjedtek a deviáns viselkedés különböző, főként a marginalizálódott csoportok körében 
jellemző formái (alkoholizmus, játékszenvedély). 

A munkahelyek hiánya, a szociális ellátórendszer leépülése, a forráshiányos 
önkormányzatok intézménybezárásai tovább mélyítik a válságot. Az Ormánság problémáinak 
megoldásához a térség megmaradt erőforrásai (természeti, gazdasági, humán) elégtelenek; 
külső beavatkozásra van szükség. 

 
 Közösségépítő erők a kistelepüléseken 

A külső bázison (állami, uniós forrásból) alapuló fejlesztések csak abban az esetben 
válhatnak hatékonnyá, ha azokat a helyi társadalom magáénak érzi, és a projektek 
megvalósításában aktívan közreműködik. A lakossági együttműködések a helyi társadalom 
összefogásán, a településen élők bizonyos csoportjainak konszenzusán alapulnak. A 
konszenzus megteremtése, a helyi közösségfejlesztés, komoly munkát igényel a heterogén 
népességű kistelepüléseken. A tanulmány ehhez a fontos feladathoz járul hozzá a 
következőkben a kistelepülési közösségek kialakításához kapcsolódó szempontok 
bemutatásával. 

 
 Civil szféra 

A helyi társadalom szervezettségének erősítésében a modern társadalmakban jelentős 
szerep hárul a civil szervezetekre. Az ormánsági civil szféra mindmáig kiépületlen, funkciója 
a közösségfejlesztés szempontjából nem releváns. A térség szervezetei főként a központi 
településeken működnek, nagyobb ernyőszervezetek helyi csápjaiként tevékenykednek, illetve 
az önkormányzatok által a fejlesztési források hatékonyabb megszerzése érdekében 
létrehozott, a lokális közösségekhez nem kapcsolódó alapítványok vagy egyesületek.  

A bejegyzett és nem bejegyzett szervezetek, klubok és egyesületek mellett azonban több 
más tényező is szerepet játszik a helyi társadalom szervezésében. Ezek sokszor esetlegesek és 
rendszertelenek, szerepük azonban gyakran kiemelt a lokális közösség szempontjából, ezért 
feltérképezésük és erősítésük a közösségfejlesztés feladatai közé tartozik. Számos 
kistelepülésen hiányoznak a lakosságot aktivizáló és segítő civil szerveződések, illetve 
működésük időben és térben korlátozott, esetleg csak kisebb csoportokat vonva be a szervezet 
tevékenységébe. Ez a tény tovább erősíti a civil szervezetek mellett megjelenő 
társadalomszervező faktorok jelentőségét. 

 
 Önkormányzatok 

Csoportszervezés és csoportépítés szempontjából a települési önkormányzatok lehetőségei 
rendkívül széleskörűek. A helyi hatalom letéteményeseként a kistelepülések vezetősége 
dönthet a falvakat érintő fejlesztésekről, beruházásokról, a település életének kiemelt 
eseményeiről, programok szervezéséről, a helyi társadalom csoportjainak, közösségeinek 
esetleges támogatásáról. A hátrányos helyzetű településeken jellemzően a közhasznú munkák 
szervezésében, a falunapok és egyéb rendezvények lebonyolításában valósul meg az 
önkormányzatoknak a falusi közösség építése terén végzett tevékenysége. 
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 Egyházak 
Az egyházak kistelepülési szerepével kapcsolatban fontos, hogy a vallás önmagában is 

közösségteremtő tényező, összetartó erő a hasonló gondolkodású és értékrendű emberek 
körében. Az egyházi keretek közötti rendszeres találkozás jelentős mértékben járul hozzá a 
helyi lakosság mentális egészségének fenntartásához, ugyanakkor a vallás gyakorlásának 
fontos konfliktusmegoldó funkciója is van (PIKÓ B. 2002). A különböző egyházakhoz kötődő 
csoportok alapvetően a hitélethez kötődő közösségek (pl. istentiszteletek közössége, vallási 
társulatok, egyházközségi képviselőtestület stb.), de a falvakban megfigyelhetők egyéb, 
elsősorban a szociális segítségnyújtásra (RAGADICS T. 2007a) vagy más közösségi feladatra 
szerveződött csoportosulások is (pl. karitász-szervezetek, egyházi és egyházi kötődésű 
egyesületek, alapítványok stb.). 

 
 Intézmények 

A kistelepülések intézményei (óvoda, iskola, orvosi rendelő, gyógyszertár, posta, 
kultúrház, teleház, könyvtár stb.) alapvető céljaik mellett kiemelt szerepet töltenek be a helyi 
társadalom szervezésében. Az intézmények a falu közösségi és információs csomópontjaiként 
funkcionálnak. Ebbe a körbe sorolhatjuk a településen található vegyesboltokat, üzleteket, 
vendéglátó egységeket, valamint a vasút és buszállomást is. Közösségi szempontból kiemelt 
szerepe van az oktatási intézményeknek. Az óvoda és iskola – oktatói-nevelői munkán túl – 
szervezi a gyermekek és fiatalok csoportjait, rajtuk keresztül a szülőket és nagyszülőket, 
programjaik és rendezvényeik a település egészét érinthetik. 

A kistelepülések intézményi ellátottsága – a gazdasági szempontok előtérbe kerülésével – 
jelentősen csökkent az elmúlt években. A forráshiánnyal küszködő önkormányzatok nem 
egyszer a helyi oktatási, kulturális és szolgáltató intézmények feladására kényszerülnek. A 
felelősségteljes döntésekhez azonban fontos lenne az intézménybezárások hatásainak 
hosszabb távú elemzése, a következmények értékelése, mivel a kistelepülési intézmények 
jelentősége általában túlmutat a konkrét funkciókon, szerepkörük komplex, 
kapcsolatrendszerük – áttételekkel – a falusi társadalom egészére kiterjed. 

 
 Véleményvezérek 

A fenti intézmények mellett a falvak, kisebb városok társadalmának szervezettségét – a 
nagyobb településekénél sokkal inkább – meghatározzák a fontos helyi pozíciókat betöltő 
egyének: személyes kvalitásuk, rátermettségük, döntéseik és szándékaik. Minél kisebb egy 
település, annál kevesebb a lokális kulcspozíciók száma és annál nagyobb a döntéshozók 
szerepe és felelőssége. A helyi pozíciók, feladatkörök számának csökkenése ugyanakkor 
együtt jár a településen élők külső tényezőktől való függésének növekedésével. 

A kistelepüléseken jellemzően a legnagyobb helyi hatalom, legitimitás és presztízs a 
polgármesteri tisztséghez kapcsolható. A polgármester személye, alkalmassága, képességei, 
munkabírása, kapcsolatrendszere meghatározó a falu további sorsa, fejlődése szempontjából. 
A település első embere – az önkormányzat élén – kezdeményezhet, és foganatosíthat a helyi 
társadalom szervezettségét erősítő projekteket, illetve a települési közösséget építő 
rendezvények, programok sikeressége jelentős mértékben az önkormányzati támogatás és 
szervezés függvénye. A polgármesteri és önkormányzati képviselői státusz mellett jelentős a 
helyi szolgáltatások és intézmények vezetőinek, foglalkoztatottainak szerepe. 

A helyi értelmiség társadalomszervező szerepe kiemelt jelentőséget kap a kistelepülési 
színtereken. A működő civil szervezetek, egyesületek és klubok élén gyakran találunk helyi 
pedagógusokat, orvosokat stb. Szerepük tanácsadóként, véleményvezérként is fontos. A 
lokális intézményrendszerhez kötött értelmiség az intézmények megszűnésével elveszíti 
gazdasági bázisát, s többnyire elvándorol a településről. 
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Több hátrányos helyzetű kistelepülésen az egyházak, vallási szervezetek képviselői 
(plébános, tiszteletes, hitoktató, plébánia-igazgató stb.) tevékenykednek egyedüli 
diplomásként. Szerepvállalásuk a közösség életében személyfüggő és gyakran esetleges, a 
leszakadó aprófalvak közösségeiben azonban számos esetben létfontosságú és pótolhatatlan. 
(RAGADICS T. 2007/b). 

A társadalom szervezésében szerepet játszó helyi véleményvezérek nem minden esetben a 
kulturális és hatalmi mezőben szerzett tőke alapján (BOURDIEU P. 1999) szelektálódnak. A 
lokális ismertséget és elismertséget meghatározza a helyi társadalom gazdasági életében 
betöltött pozíció is. A sikeres vállalkozók, gazdálkodók olyan társadalmi réteget képeznek, 
amely viszonyítási alapot jelent a település lakosai számára, gazdasági erejük, elismertségük 
alapján a település fejlesztésének fontos bázisát adhatják. 

 
 

4. Összegzés 
 
A hátrányos gazdasági helyzetű, hiányos szociális ellátórendszerrel és rossz közlekedési 

feltártsággal jellemezhető ormánsági kistelepülések egy részén – a lezajlott migrációs trendek 
következményeként – heterogén, eltérő kultúrával rendelkező népességet találunk. A hasadt 
társadalmú településeken a közösségépítés a településfejlesztést megalapozó fontos 
tevékenység. A társadalomtudományok egyik kiemelt feladata a társadalmi integráció 
elősegítése – a lokális közösségek fejlődésének, problémáinak, konfliktusainak vizsgálata 
útján – az erősebb, életképesebb, összetartóbb helyi társadalmak kialakulása érdekében. 
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Pócsi Gabriella1 
 

Kiskertek a városok peremén. 
Kiskertek differenciálódása a rendszerváltozás óta Szeged példáján 

 
 

Abstract 
 

In the socialism a new urban space was created called “small hobby garden”. These gardens had 
agricultural function and some of them had a recreational function also. They have been started to 
difference after the political changes. New functions have been appeared in the gardens zone, because 
of the new economic and social processes. The aim of this paper is to introduce the differentiation of 
the gardens, after the changes of the regime. In my research I focused on two factors of the changes. 
The first factor is the results of the changes and the second factor is process of the differentiation. I 
would like to answer two questions: Which are the characteristics of the differentiation? What kind of 
effects, actors and processes determine the changes of the gardens? I would like to get answers to my 
questions in a study case, the changes of the garden zones of Szeged. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A magyarországi települések fejlődésére a rendszerváltozással járó gazdasági és politikai 

változás, valamint társadalmi átalakulás jelentős hatással volt. Nemcsak számos új folyamat 
kezdődött el, ill. erősödött fel az 1990-es évektől, hanem jelentős változások figyelhetők meg 
a folyamatokat meghatározó szereplők területén is. Új résztvevők jelentek meg (vállalkozók, 
multinacionális cégek), valamint a régi szereplők (helyi és országos törvényhozás) súlya, 
befolyása és feladata is megváltozott. Mindez jelentősen meghatározta és átalakította a 
települések fejlődési pályáit, térkapcsolatainak alakulását, valamint belső térszerkezetük 
változását is. A városok peremén szintén szembetűnő átalakulásokkal találkozhatunk: 
kezdetben a területek leértékelődése figyelhető meg, majd a város más területeihez képest, 
igaz később, de elindul a felértékelődés és a dinamikus átalakulás. A magyarországi városok 
peremén ez, az egyre dinamikusabb és heterogénebb képet mutató változás a nagyvárosok 
szűkebb, a központi belterülethez kapcsolódó város-vidék peremzónájában figyelhető meg 
(TIMÁR J. 1998, TIMÁR J.–BAUKÓ T. 1999, NAGY E. 2000, BELUSZKY P. ET AL. 2001, KOVÁCS 
Z. 2002, PÓCSI G. 2009). Ebben a város-vidék peremzónában helyezkednek el a kertségek is, 
melyeknél az elmúlt tizenöt évben jelentős átalakulás követhető nyomon. A kertség, vagy más 
néven zártkertek, a szocialista rendszer által létrehozott jogi kategória, ami az 1980-as évekre 
kibővült. A zártkertek a gazdasági termelés egyik jelentős elemévé váltak, valamint 
meghatározó társadalmi tevékenységek is kapcsolódtak hozzájuk. Egyfajta életmódot 
jelentettek tulajdonosaik számára. Mindezzel együtt a települések meghatározó, sajátos 
térszerkezeti elemévé is váltak, önálló morfológiai övet kialakítva ezzel. A 
rendszerváltozással járó átalakulások egy teljesen más helyzetet eredményeztek, melyekhez 
alkalmazkodniuk kellett a kiskerteknek, hisz a szocialista rendszer egy szerves részét 
képezték – mind társadalmi, mind gazdasági oldalról – és azon feltételek mellett működtek. 
Így az új helyzethez való alkalmazkodás, a meglévő problémák megoldása komoly kihívást 
jelentett a kiskertek tulajdonosai számára (CROS KÁRPÁTI ZS. 2004). 

Kutatásom során a fent említetteket figyelembe véve két tényezőre koncentráltam. 
Egyrészt arra kerestem választ, hogy az 1990-es évektől kezdve a kiskertek 
                                                 
1 Pócsi Gabriella Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged  
E-mail: p.gabi@geo.u-szeged.hu 
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differenciálódásának eredményeként mi jellemzi ma a kiskertes zónát, másrészt arra, hogy az 
átalakulásukat milyen tényezők, szereplők és folyamatok határozták meg. Kutatásomat 
Szeged kiskertes zónájában végeztem. Azért Szegedre esett a választásom, mert a település 
kiskertes övezete jogi kategóriájukat tekintve is differenciált, így fejlődési pályái és 
lehetőségei is eltérőek. Így ezzel szélesebb képet kaphatunk a különböző jogi besorolás alatt 
lévő kiskertek fejlődési lehetőségeiről, valamint differenciálódási sajátosságaikról. A 
vizsgálat során elsőként terepbejárást végeztem. A terepbejárás célja volt, hogy megismerjem 
a kiskertek környezetét, helyzetüket, valamint egy adatlap segítségével a differenciálódást 
feltárva, a telkeket funkció alapján kategorizáltam. A terepbejárás lehetőséget biztosított 
spontán interjúk készítésére a helyi lakosokkal. E mellett dokumentumelemzést végeztem a 
kiskertek szabályozására vonatkozólag, valamint a kiskertekkel kapcsolatos mindennapi 
eljárásokat tartalmazó dokumentumokat is megismerhettem. Mindemellett strukturált interjút 
készítettem Szeged Megyei Jogú Város főépítészével. Az interjú során az előzetes kutatások 
során felmerült kérdéseimre kerestem a választ, valamint az addigi eredmények által 
kialakított elméletem kiegészítését, megerősítését vagy cáfolását vártam. Azért a főépítésszel 
készítettem felmérést, mert az előzetes kutatások alapján elmondható, hogy többek közt a 
helyi önkormányzat, azon belül is a Főépítészi Hivatal hatással van a kiskertek fejlődési 
lehetőségeire. 

 
 

2. A kertség szocialista múltja 
 
Igaz, vizsgálatom célja eredendően nem az, hogy megismerjük a szocialista időszak 

kertségeit, azonban a kertségek szocialista fejlődését röviden ismertetni kívánom, mivel 
véleményem szerint egyes problémák a kertségek múltjában keresendők. 

Tehát a zártkert a szocializmus idején a gazdasági-társadalmi termelésben részvevő 
egység, amihez egy sajátos életforma kapcsolódott, és egyben a települések egy térszerkezeti 
elemévé fejlődött. Kialakulásuk külső okokra vezethető vissza. Az egyik ok, hogy voltak 
területek (elsősorban a városok peremén), melyek nem kerültek szövetkezeti tulajdonba. 
Számuk folyamatosan növekedett, így 1967-ben új földtulajdoni, ill. földhasználati kategóriát, 
a zártkerteket hozták létre, és ezeket a „maradvány földeket” ide sorolták be. Másrészt a 
politikai elit számára kiskapuként szolgált arra, hogy akár két, kedvező fekvésű üdülővel is 
rendelkezzenek. Hisz jogilag egy háza, egy üdülője és egy zártkertje lehetett mindenkinek, 
gyakorlatilag a zártkertet is üdülőként használták. Így ekkorra tehető a zártkertek első 
differenciálódása funkciójukat tekintve (BELUSZKY P. 1982, CSORDÁS L. 1993, 2007, ÓNODI 
G.–CROS KÁRPÁTI ZS. 2002B, CROS KÁRPÁTI ZS. 2004). Későbbiekben az említett okok 
mellett más motivációs tényezők is megjelent az állam részéről, ami a zártkertek kialakítása 
és fenntartása mellett szólt, és egyben főbb sajátosságaikat is meghatározta. 1. Az állam a 
zártkertekben az 1960-as években tömegesen a falvakból a városi lakótelepre költöző rétegek 
számára az új életmódhoz való alkalmazkodást elősegítő eszközt látta. 2. Zártkert, mint az 
államosítás negatív hatásaink kompenzációja a tulajdonosok számára: egyrészt a családok 
számára önellátást biztosított, másrészt a megtermelt felesleget eladhatták, így kiegészítő 
jövedelemhez juthattak. Emellett a család saját tulajdonát képezte a zártkert, amivel privát 
tőkéhez juthatott a család. 3. Az 1960-as években sajátos közösségé formálódtak a 
kiskerttulajdonosok, és a már addig is létező kertbarát mozgalom országos jelentőségűvé vált. 
Így az állami vezetők a társadalom számára hasznos tevékenységének minősítették a 
kiskerteket és a hozzá kapcsolódó növénytermesztését és bekapcsolták az országos gazdasági 
tevékenységbe. Így a zártkert sajátos társadalmi és gazdasági tényezővé vált (BELUSZKY P.–
SZIRMAI V. 2000, ENYEDI GY. 1984, 1998, CROS KÁRPÁTI ZS. 2004, SOÓS P. 2009). Így ezen 
feltételek mellett egészen a rendszerváltozásig folyamatosan jöttek létre zártkertek. Az 
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1980-as évekre Magyarország közel 3100 településéből, mintegy 1896-ban jött létre 
zártkertes zóna, ami közel 40 000 ha területet jelentett. Jelentős arányban a nagyvárosok, azon 
belül is az alföldi nagyvárosok környékén találkozhattunk zártkerttel (CSORDÁS L. 1993). 

A rendszerváltozás idejére azonban számos probléma is kialakult a zárkertekkel 
kapcsolatban. 1. Szabályozás az országos irányelvek alapján történt. A helyi sajátosságok a 
kiskertek szabályozásában nem jelentek meg. 2. Szintén az országos szervekhez tartozott a 
kiskertek kijelölési joga, amit kilenc különböző hivatal végzett, így a nyilvántartás és a 
telekparcellázás követhetetlenné vált. 3. Az építési szabályozás hiányosságai miatt az 
országos tilalom ellenére kiköltözések figyelhetők meg. A kiköltözők két társadalmi réteget 
érintenek: egyrészt az olcsóbb megélhetés és telekárak miatt a szegényebb társadalmi rétegek 
költöznek ki, másrészt a magasabb státuszú rétegek kiköltözése is megfigyelhető. Utóbbiak a 
szabályozás hiányossága miatt több ízben építkeznek, így heterogén kép alakult ki a kiskertek 
épületállományában, rombolva a tájképet. 4. Egyes kiskerteket iparvidékek területén rossz 
minőségű földeken jelölték ki, ami komoly környezetei problémát okoz ezeken a területeken 
(BELUSZKY P. 1982, 1984, BELUSZKY P.–SZIRMAI V. 2000, CROS KÁRPÁTI ZS. 2004). 

 
 

3. Kertségek differenciálódása Szeged példáján 
 
Magyarországon 2004-ben közel 355 km2-nyi területet sorolnak a kertségek kategóriába. 

Az ország területéhez képest arányuk igaz alacsony (0,38%), jelentőségük azonban elsősorban 
települési szinten nem elhanyagolható. 1980-hoz képest mintegy 12%-os csökkenés 
figyelhető meg területi kiterjedésükben. A csökkenés oka egyrészt az, hogy az elmúlt két 
évtizedben voltak kiskertek, melyeket a város „bekebelezett”, lakóterületté váltak. Vannak 
ugyanakkor olyan zártkertek, melyek teljesen megszűntek, és mezőgazdasági földek lettek 
(CROS KÁRPÁTI ZS. 2004). A zártkertek fejlődése, melyek az elmúlt 20 évben véleményem 
szerint két szakaszra bontható: az 1990-es évek első felében egyfajta hanyatlás, a 
szocializmusban kialakított életmód felbomlása jellemző rájuk, míg az 1990-es évek második 
felétől egész napjainkig a kiskertek differenciálódása, és egy újfajta életmód kialakulása 
követhető nyomon. 

 
 

4. A kertségek hanyatlása a rendszerváltozás utáni években 
 
Az 1990-es évek első felében a kiskertek hanyatlása figyelhető meg. A rendszerváltozás 

során a gazdasági-társadalmi és politikai átalakulás eredményeként számos tényező változott 
meg, ami közvetlenül vagy közvetve befolyásolta a kertségek helyzetét. E fejezet célja 
bemutatni a kiskertek hanyatlásának sajátosságait és azokat meghatározó tényezőket: 1. 
Politikai berendezkedés átalakulása, törvényi háttér megváltozása: 1994-ben megszűnt a 
zártkert, mint művelési ág. Ettől kezdve a zártkerteket jogilag mezőgazdasági területeknek 
tekintik, valamint a külterületi egységek egy típusának. Így az országos irányítás 
ellehetetlenítette a kerttulajdonosok helyzetét több területen is: építési, közművesítési, 
közműellátás kiépítésének lehetőségeit tekintve. 2. Önkormányzati rendszer kialakulása: 
lehetőség nyílt a zártkertek helyi sajátosságait figyelembe vevő szabályozásra. Azonban az 
önkormányzatok számára ebben az időszakban egyrészt a szervezeti keretek kiépítése, és a 
finanszírozási ügyek megoldása volt az elsődleges feladat. Az önkormányzatoknak emellett 
alkalmazkodniuk kellett a kialakulóban lévő piacgazdasági feltételekhez, valamint az 
ingatlanpiaci mechanizmusokhoz is. Így a kiskertek szabályozása és a körülüttök kialakuló 
problémahalmaz megoldása ismét a perifériára került. 3. Piacgazdasági folyamatokhoz való 
alkalmazkodás: A gazdasági folyamatok változása szintén negatívan érintette a kiskerteket. A 
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gazdaság piaci feltételeknek megfelelő átalakulása, a szocializmusban kialakult szervezetek 
feloszlásával a kiskertek árutermelő szerepe megszűnt. Az ÁFÉSZ üzletek, melyek 
biztosították az eszközellátást és a felvásárlást is átalakultak, bizonyos helyeken megszűntek, 
és a multinacionális kereskedelmi hálózatok boltjaik vették át folyamatosan a helyüket. Ezek 
a boltok kedvezőbb árakat biztosítottak a fogyasztók számára, mellyel nem tudták felvenni a 
versenyt a kiskertekben termelt áruk (NAGY E. 2000, CROS KÁRPÁTI ET AL. 2004). 4. 
Társadalmi átalakulás: A kiskertek társadalmának átalakulása két tényezőre vezethető vissza: 
egyrészt a gazdasági szerepkör megszűnésével a kertbarát mozgalom is folyamatosan veszített 
jelentőségéből, így a kiskertek társadalmi összefogása folyamatosan felbomlott. A 1990-es 
évek közepétől elkezdődött a kertségek lakóövezetté való átalakulása, ami a társadalom erős 
differenciálódásához vezetett, ugyanis az idősebb korosztály mellett ide költöztek ki a fiatalok 
is. Az így kialakult vegyes társadalmi összetétel komoly konfliktus lehetőségét rejti magában 
(CROS KÁRPÁTI. ZS. 2004). 

Összességében elmondható, hogy az 1990-es évek elején kialakult gazdasági-politikai 
feltételek egyértelműen negatívan érintették a kerttulajdonosokat. A kertek gazdasági szerepe 
megszűnt, az országos irányítás is „megszűntette” jogi létezésüket. És mindezzel 
párhuzamosan folyamatosan felbomlik és újraalakul a kertségek társadalma. 

 
 

5. A kiskertek differenciálódása Szegeden 
 
A kiskertek tényleges differenciálódása az 1990-es évek második felében kezdődik. Azért 

erre az időszakra tehető a változás, mivel ebben az időszakban az önkormányzatok egyre 
nagyobb figyelmet kezdenek fordítani a kiskertek problematikájára, így egyre konkrétabb 
tervek jelennek meg a kertségek fejlesztési lehetőségeire – véli Szeged főépítésze. Ez egyben 
a kertségek egy újabb irányú differenciálódását is jelenti. 

Szeged külterületének népességszám növekedése elsősorban a kiskerteket (65%-a) érintette 
az 1990-2001-es időszakot tekintve. A 2001 óta eltelt változásról pontos adatunk nincs, de a 
vizsgálat során végzett terepbejárás és Szeged város főépítészével készített interjú alapján 
megállapítható, hogy a kiskertek népességszáma 2001 óta folyamatosan növekszik. Mind a 
fiatal és középkorú (15-65 év: 71,9%) mind az idős (65-x év: 13,1%) korosztályhoz tartozók 
is kiköltöznek a kiskertes zónába, igaz a fiatalabbak nagyobb arányban. Differenciáltság 
figyelhető meg azonban a kiköltözők iskolai végzettsége és térbeli elhelyezkedésüket 
tekintve: Szeged magas presztízsű, a belvároshoz legközelebb fekvő részeire (baktói, marostői 
kiskertek) nagyobb jövedelemmel rendelkező, magas iskolai végzettségűek költöznek ki. Míg 
az alacsonyabb presztízsű és belvárostól távolabb eső kiskertekbe (bodomi, gyálaréti 
kiskertek), ahol a telkek ára egyben alacsonyabb is, elsősorban az alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők költöznek ki. 

A szegedi zártkertek funkcióját tekintve nem rendelkezünk megfelelő statisztikai 
adatokkal, így Szeged öt kiskertes zónájában terepbejárás során vizsgáltam azokat (1. 
táblázat). A terepbejárás során az előzetes tapasztalatok alapján 7 kategóriát különböztettem 
meg. Megállapítható, hogy Marostő esetében az állandóan lakott ingatlanok száma jelentős, 
míg a hagyományos kiskertek a telkek közel 1/3-át adják. Baktó esetében, ahol szintén magas 
népességszám növekedés figyelhető meg az 1990-es években, azért kisebb az állandóan lakott 
ingatlanok aránya, mert az ide kiköltözők nem építenek új ingatlant, hanem a hétvégi 
lakásokba költöznek be, és jelentős részük tovább folytatja a kertművelést. Jól látható, hogy 
Szeged többi kiskertes zónájában az állandóan lakott ingatlanok aránya nem haladja meg az 
1/3-ot (Gyálarét, Tápé, Subasa). Véleményem szerint ez a következő okra vezethető vissza: A 
szocializmus éveiben a nagyvárosok agglomerációinak növekedésére adott közigazgatási 
válaszként az agglomerálódó településeket hozzácsatolták a központi településekhez. Ennek 
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következtében Szegedhez 1973-ban öt települést csatoltak. Ezen települések saját kiskertes 
zónával rendelkeztek. Az öt település napjainkig sem vált Szeged szerves részévé, önálló 
központtal rendelkeznek, és falusias jellegük alig változott az évek folyamán (MÉSZÁROS R. 
1998). Így ezen településrészek kiskertjei amellett, hogy jelentősen távolabb vannak a 
központi településtől, így kevésbé vonzók a költözők számára, valamint a közvetlen falusias 
környezet hatására kevésbé alakulnak át. A terepbejárás alapján az is megállapítható, hogy 
más funkciók is jelen vannak a kiskertes zónában, azonban arányuk elhanyagolható és 
kevésbé meghatározó. A helyi viszonyokhoz alkalmazkodva alakul arányuk. Igen elaprózott 
birtokstruktúra jellemzi a kiskerteket, ami szintén kevésbé kedvez nagyobb helyigényű 
funkciónak. Véleményem szerint egy kiskertes zóna átalakulását a központi településhez 
fűződő viszonya is meghatározza. Azaz a kapcsolatuk erőssége és egymáshoz viszonyított 
távolságuk. 

 
1. táblázat. A szegedi kiskertek besorolása funkciók jellege alapján (Forrás: saját felmérés 2008/09.) 

 

 
Állandóan 

lakott 
ingatlan 

(%) 

Hagyományos 
kiskert 

(%) 

Mezőgazdasági 
tevékenység 

(%) 

Kereskedelmi 
tevékenység 

(%) 

Ipar 
tevékenység 

(%) 

Üres 
telek 
(%) 

Egyéb 
(%) 

Összes telek 
(telkek 
száma) 

Marostő 48,3 33,7 4,4 0,4 0 4 9,2 727 
Baktó 26,6 64,8 1,4 0,1 0,1 6,8 0,1 1037 
Bodom 31,9 26,5 24,3 0 0 10,8 6,5 185 
Gyálarét 25,9 49,3 13,9 0 0 7,3 3,6 274 
Subasa 13,7 70,7 3,9 0,2 0 4,1 7,4 1244 
Összesen  26,7 57,1 5,2 0,2 0,0 5,5 5,2 3467 

 
Kutatásom során dokumentumelemzés segítségével, valamint Szeged főépítészével 

készített interjú alapján a következőkre kerestem a választ a kiskeretes zónával kapcsolatban: 
egyrészt a helyi településpolitika hogyan viszonyul a kiskertek problematikájához, milyen 
fejlesztési elképzeléseik, lehetőségeik vannak, mindez miképpen befolyásolja a kertségek 
differenciáltságát. A következőkben erre kapott válaszokat kívánom röviden bemutatni. 

Helyi településpolitika viszonya a kiskertek fejlesztési lehetőségeihez és 
problematikájához: Társadalmi nyomás hatására az 1990-es évek végén külön vizsgálat 
készült a kiskertekre vonatkozólag, hogy mely területek lehetnek potenciális lakóterületek a 
későbbiekben. A felmérés eredményeként a Marostő és a Baktó területét minősítették át, míg 
a többi kiskert maradt az eredeti besorolásban. Marostő és Baktó esetében azzal, hogy 
besorolásuk megváltozott, részletes szabályozási terv készült, hogy lakóterületté tudjanak 
átalakulni. Azokat, melyeket nem minősítettek át, továbbra is az országos szabályozási 
feltételek érvényesek, helyi, az országos szabályozást kiegészítő rendelet nincs rájuk 
vonatkozólag. Így ezeken a területeken továbbra is egy részleges szabályozás jellemző. Azaz 
elmondható, hogy abban az esetben, ha a kiskertekre a későbbiekben potenciális 
lakóövezetként tekintenek, akkor részletes tervet készítenek fejlődésükhöz, melynek 
megvalósulása folyamatban van, míg más esetben nem foglalkoznak részletesen hosszú távon 
velük. A kiskertek problémájával, ahogy az interjú során is kiderült, tisztában van a vezetés, 
melyek egy részének megoldása folyamatban van, illetve tervezik. Azonban vannak feladatok, 
melyek nem a hatáskörükbe tartoznak, így nem tudnak rajta változtatni, és vannak feladatok, 
melyek a helyi lakosság miatt nem valósulnak meg. Az egyik legfontosabb problémája 
ezeknek a kerteknek, hogy infrastrukturális ellátottságuk hiányos, elsősorban a 
közműellátottság tekintetében. A két kiemelt kiskert esetében ennek megoldása folyamatban 
van, azonban hiába vannak jogilag azonos szinten, a helyi lakosság lehetőségei miatt eltérő 
fejlődés jellemzi őket. Ebből is látható, hogy a kiskertek átalakulásában nemcsak a helyi 
önkormányzat szerepe meghatározó, hanem más tényezők is hatással vannak átalakulásukra. 
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Így más tényezők szerepének és súlyának vizsgálata későbbi kutatásaim tárgyát képezik, 
mellyel komplexebb képet kaphatunk a kertségek átalakulásáról. De véleményem szerint a 
kutatásom során bizonyítást nyert, hogy a helyi önkormányzat szerepe nem elhanyagolható. 

 
 

6. Összegzés 
 
A tanulmány célja volt bemutatni, hogy a rendszerváltozástól napjainkig hogyan 

differenciálódtak a kiskertek, milyen tényezők játszottak szerepet átalakulásukban, és milyen 
sajátosságaik vannak napjainkban. Ezen kutatás alapján a következő tulajdonságok jellemzik 
a kiskerteket és átalakulásukat. 1. A piacgazdasági folyamatoknak köszönhetően szinte 
teljesen átalakultak a kertségek. Gazdasági potenciáljuk teljesen megszűnt. Nem tudtak 
alkalmazkodni a piaci mechanizmusokhoz, megújulás nem figyelhető meg. 2. Jelentős 
társadalmi differenciálódás tapasztalható: különböző korú és társadalmi státuszú emberek 
költöznek ki a kiskertes zónába. És ez a differenciáltság főleg a társadalmi státuszt tekintve 
térben is megjelenik. Így a társadalmi kohézió megszűnt a kiskertekben. A kertségek 
fejlődésére nincs jelentős hatással a helyi társadalom. Igaz rövid távú célok esetében kisebb 
összefogás megfigyelhető. 3. A kertségek funkciókat tekintve is differenciáltak. Két domináns 
funkció jellemzi őket továbbra is: a lakóhelyi funkció, valamint a hagyományos kiskerti 
funkció. 4. A helyi településpolitika eddig nem tudta teljesen kihasználni a helyi szabályozási 
lehetőségből adódó előnyöket. Ma is elsősorban az országos szabályozás határozza meg 
alakulásukat. A helyi politika differenciáltan kezeli a kertségeket, attól függően, hogy milyen 
hosszú távú céljaik vannak vele. Így fejlődési lehetőségeik is differenciáltak. 5. A kertségek 
problémája tovább differenciálódott. A kertségek egy rész ma is hasonló problémákkal küzd, 
míg a „másféle, újabb” fejlődési pályát bejáró kertségeknek számukra teljesen újféle 
problémákkal kell megküzdeniük. Tehát a kertségek napjainkban igen vegyes képet mutatnak. 
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Nagyné Dr. Molnár Melinda1 
 

Ingázásproblémák egy agglomeráció-széli faluban (Bag) 
 
 

Abstract 
 

As a result of development of Conurbation the great majority become commuter. Bag lies out of 
the administrative Conurbation of Budapest, even so the village is close connection with City. More 
than 70% of employments is commuter. Bag is an ideal traffic position settlement: this village can 
reach by train, by bus or by car (on main road or on highway). On the other hand there are a lot of 
problems in the life of commuter population. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A nagyvárosi agglomerálódás egyik jellegzetes következménye az ingázás. E tanulmány 

célja, egy a statisztikákban is magas arányú kiingázással jellemzett, Budapesti 
agglomerációhoz közel eső falu (Bag) ingázásának bemutatása. 

 
 

2. Az ingázás és a modernkori urbanizálódás összefüggései 
 
Az ingázás jelensége szorosan összefügg a modernkori urbanizációs folyamatokkal. A 

nagyvárosi tömörülések általános ismérve, hogy idővel a munka és a szolgáltatások terén a 
magasabban ellátott, központibb helyzetű település(ek) funkcionális befolyása a közigazgatási 
határaikon túlra nyúlik (ENYEDI GY. 1988). Ahhoz azonban, hogy az agglomerált 
településeken a munkahely, a szolgáltatóhely, a lakóhely között térben kiterjedt intenzív 
kapcsolat jöjjön létre, elengedhetetlen az adekvát infrastrukturális rendszerek kiépülése. Az 
agglomerációkat éppen ezért jól jellemzik az őket egységbe szervező-ellátó infrastruktúra-
rendszerek is, melyek szintén hozzájárulnak egy sajátos térszerkezet, területfelhasználási 
rendszer kialakulásához (KŐSZEGFALVI GY. 1991). 

Az agglomerált településekben a rendkívül intenzív, sokrétű és tartós gazdasági és 
társadalmi kapcsolatok a lakosság intenzívebb térbeli mozgását idézik elő. Az agglomerálódás 
sajátos következménye, hogy a közlekedési infrastruktúra bázisán a lakosság egy része 
rendszeres ingázóvá válik. Az ingázás sokféle indítékkal történhet. A munkaingázás kiemelt 
jelentőségű. Ez a gazdasági tevékenység koncentrációjának és a lakó- és munkahelyek térbeli 
elkülönülésének következménye, amely éppen ezért a modernkori urbanizálódáshoz 
kapcsolódó másodlagos jelenségnek tekinthető (MATHEIKA M. 1988). 

 
 

3. Bag agglomerációs folyamathoz kapcsolódása 
 
Bag közigazgatási értelemben a Közép-Magyarországi Régióban, Pest megyében, az 

Aszódi statisztikai kistérségben fekszik. A Gödöllői-dombság északkeleti oldalán, a Galga 
jobb partján, Budapesttől 39 km-re, Gödöllőtől 13 km-re található a község. A falu alig 
néhány ezer főt számlál (2007-ben 3969 főt). Hivatalosan ugyan a Budapesti 
agglomerációnak nem képezi részét, mégis a főváros elérhető közelségével is összefüggésben 
                                                 
1 Nagyné Dr. Molnár Melinda Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet, Gödöllő 
E-mail: nagyne.molnar.melinda@gtk.szie.hu 

 43



ÉLETMINŐSÉG – LAKÓKÖRNYEZET 

az urbanizációs folyamat mélyreható átalakulást eredményezett a községben. Bag jó példája 
annak, hogy a nagyvárosi fejlődéshez, az agglomerációs folyamatokhoz kapcsolódás "csápok" 
mentén, a főforgalmi útvonalakat követve különösen gyorsan zajlik; így az agglomeráció 
magjától relatíve messze is mérhető a nagyvárosi hatás (MOKOS B. 1998). 

A hatás mindenekelőtt az ingázók magas arányában és a relatíve kedvező munkaerő-piaci 
helyzetben mutatkozik meg, no meg abban, hogy Bag az elmúlt csaknem tíz évben pozitív 
vándorlási egyenleggel is jellemezhető. Ezt a helyzetet fogalmazza meg BELUSZKY P.–SIKOS 
T. T. (2007) besorolása is, mely szerint a falu a jó munkaerő-piaci helyzetű, stagnáló 
népességű, magas kiingázó aránnyal rendelkező községek közé sorolható. A kiingázás aránya 
1990 óta a statisztikák szerint meghaladja a 70%-ot. Az ingázás ilyen nagyságrendű jelenlétét 
a falu jó közlekedésföldrajzi helyzete teszi lehetővé. Bag a 3-as főút és az M3-as autópálya 
mentén található (Ez utóbbi mintegy kettészeli a falut.). A vasút (80a vonal) a hosszan elnyúló 
falu szélén fut. Buszok a faluban összesen 10 megállóban (5 egyik, 5 az ellenkező irányban) 
gyűjtik össze az utasokat (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra. Bag átnézeti térképe 
Jelmagyarázat: 1. Dózsa György úti buszmegállók 2. Malom vendéglő buszmegállók 3. Kultúrház 
buszmegállók 4. Községháza buszmegállók 5. 3-as km kő buszmegállók (Forrás: 
hu.wikipedia.org/wiki/Bag alapján szerkesztette a szerző) 

 
 

4. Anyag és módszer 
 
Bag ingázás-jelenségének vizsgálatában statisztikai adatok elemzésére és empirikus 

kutatásra is sor került. A KSH adatok ugyanis nem adnak részletes információt számos 
kérdésről (például arról, hogy hová utaznak a helyiek vagy arról, hogy az ingázók táborán 
belül az egyéni és a közösségi közlekedés milyen jelentőségű stb.). A statisztikai adatokon 

 44 



ÉLETMINŐSÉG – LAKÓKÖRNYEZET 

túli információszerzés érdekében 2009 júniusában a SZIE Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Karán hirdetett Faluszeminárium című kurzushoz tartozó kutató-
táborban kérdőíves vizsgálatot végeztünk. Célunk az volt, hogy feltárjuk a 
tömegközlekedéssel közlekedő népességen belül azt, hogy: 

 hová utaznak, 
 hogyan ítélik meg az ingázás körülményeit. 

Vizsgálatunk fókuszába azért épp a közösségi közlekedés került, mert ez olyan előnyöket 
hordoz hosszú távon a környezetterhelés, fenntarthatóság szempontjából, amely az EU 
közlekedés és környezet-politikai irányelvek alapján is kívánatosabb, mint az egyébként 
autópálya mentén található Bag esetében is fölerősödött egyéni közlekedés. 

108 db 18. életévét betöltött ingázóval készítettük el kérdőívünket személyesen helyben a 
vasútállomáson és a buszmegállókban. Vizsgálatunk nem csak a munkaingázókra terjedt ki. 
(A 108 megkérdezettből 84 volt munkaingázó – 77,8%). Vizsgálatunkat azért terjesztettük ki 
másokra is, mert egy település ingakapcsolat-rendszere nem kizárólag a munkavállalással 
függ össze. Más társadalmi alapfunkcióval is összekapcsolódhat: szolgáltatás, szabadidős 
tevékenység, kultúra, közösségi élet. 

Fontos megjegyeznünk, hogy az adatgyűjtés tanítási időszakon kívüli hétköznapokon 
történt, amely tény alapvetően meghatározza a megkérdezettek körét és bizonyos fokig a 
véleményeket is. 

 
 

5. Ingázók Bagon a statisztikák és a felmérésünk tükrében 
 
A bagi emberek életében az ingázás rendkívül nagy jelentőségű. 2001-ben csak a 

munkaingázás 1017 főt érintett. Az 1990-es és 2001-es népszámlálási adatok szerint is az 
aktív keresők túlnyomó hányada egyértelműen ingázó volt. 1990-ben az aktív keresők 
77,2%-a, 2001-ben a 75,4%-a ingázott. A hivatalos adatok szerint a munkaingázásban főleg a 
30-49 év közöttiek vettek részt (1990: 57,9%, 2001: 52,9%). Az 1990-es és 2001-es ingázásra 
vonatkozó statisztikákban a különbség leginkább abban mutatkozott meg, hogy míg 1990-ben 
egyértelműen a legalább középfokú végzettségű ingázók voltak többségben (56,6%), addig 
2001-ben az ingázók iskolai végzettség szerint inkább a középfoknál alacsonyabb iskolai 
végzettségűek közül kerültek ki (60,8%). A munkaingázásban érintettek jellegzetessége, hogy 
az ingázás motiválója a megélhetés, ami napi rendszerességű (de legalábbis hetente több 
alkalommal való) ingamozgást generál. 

A munkaingázásra vonatkozó statisztikákban kiemelt 30-49 év közötti korcsoport a 
közösségi közlekedést elemző vizsgálatunkban nem mutatkozott markánsnak (30%-ot 
képviselt). Ez természetes, hiszen más volt a vizsgálati célcsoportunk. Vizsgálatunkban 
megjelentek az aktív keresőkön túl olyan, az ingázásban fontos más csoportok is, mint a 
nyugdíjasok, egyéb járulékra jogosultak (14,3%) és az eltartottak (tanulók) (7,9%). A nem 
munkaingázók a felmérésünkben összesen 24-en voltak (22,2%). A tanulók ingázása abban a 
vonatkozásban közeli rokonságot mutat az aktív keresők munkaingázásával, hogy tanévhez 
kötődően ez is napi rendszerességű. A többi ingázó viszont nem feltétlenül rendszeresen, 
többnyire nem is gyakran jelenik meg az ingázásban. Az ő esetükben az ingázás indítékai 
tapasztalataink szerint az alábbiak: 

 hivatalos ügyek intézése, 
 egészségügyi kezelés, 
 bevásárlás, 
 rokon vagy ismerős látogatása (gyakran gyermek-felügyelet az elszármazott 

kisgyermekes fiatal családtagok városi otthonában). 
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6. Az ingázás legfőbb célhelyei 
 
A megkérdezett ingázók több mint húsz települést jelöltek meg ingázásuk céljaként. A 

húsz település közül a legfontosabb célhelyek Budapest, Gödöllő, Aszód, Hatvan és Vác volt. 
Ezek közül is Budapest jelentette a tömegközlekedési eszközzel utazók fő célállomását (a 
megkérdezettek 50%-a tartott ide), Gödöllő pedig a második legfontosabb célhely (28,6%) 
volt. Mindkettő fontos munkaerővonzó településként jelent meg az ingázás-vizsgálatban. 
Aszód a harmadik helység a célhelyek fontossági sorában (7,1%). Jelentőségét erősíti, hogy a 
Bagot is magában foglaló Aszódi kistérség központi települése. 

 

 
 

2. ábra. A busszal történő tömegközlekedés értékelése 
 
Kérdőíves felmérésünkben arra is kíváncsiak voltunk, hogy a három település (Budapest, 

Gödöllő, Aszód) irányában kialakult közlekedés milyen megítélésű, azaz hogy az utasok 
mennyire elégedettek a tömegközlekedési eszközök kínálta lehetőségekkel. A busszal történő 
ingázásról a legpozitívabb kép Gödöllő felé mutatkozott. Itt a megkérdezettek több mint 
70%-a legalább közepesnek ítélte a buszos tömegközlekedés működését. Budapest felé 
valamivel rosszabb kép mutatkozott, de a legproblémásabbnak az Aszód felé kiépült rendszer 
tűnik. Itt a válaszadók közepesnél nem is adtak jobb értékelést. A megkérdezettek több mint 
harmada egyenesen elégtelent adott (2. ábra). A felmérésünkben vizsgáltuk azt is, hogy az 
osztályzatok mögött az érintettek milyen szöveges magyarázattal szolgáltak. Ez az 
alábbiakban így összegezhető: 

 Állandóak a késések. Sokszor már eleve késik a járat. Csúcsidőben a közúti dugók 
miatt nem tudja tartani a menetidőt a busz. 

 Mivel nem lehet pontosan kiszámítani az utazási időt, ezért a buszközlekedés 
alkalmatlan a gyakorlatban az átszállásokkal való közlekedésre (pl. Vác felé). 

 Olyan buszokat állítanak be a távolsági közlekedésbe rendszeresen, amik kicsik: 
kevés az ülés rajtuk, és az állóhely sincs jól kiképezve. 

 Túlzsúfoltak a járatok. Jóval több utas utazik csúcsidőben a járatokon, mint amennyi 
biztonságosan utazhatna. Nem egyszerűen csak az a probléma, hogy állni kell; 
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hanem hogy még állóhelyből sincs elég. Ráadásul a buszok télen hidegek, nyáron 
melegek és bent levegő sincs. 

 Nincs elég járat. Ez a probléma Aszód felé különösen súlyos. Hétköznapokon is csak 
4(!) délelőtti buszjárat van. Hétvégeken még rosszabb a helyzet. 

 Rendszeresen elvesznek járatokat iskolai szünidőben. Olyan járatokat is, amelyek 
utasainak zöme évközben sem diákokból áll (pl. Budapestről 17-18 óra között 
visszainduló buszok esetében). 

 A VOLÁN Társaság minden évben végez utasszámlálást, de annak eredménye nincs 
összhangban a mindennapos tapasztalatokkal. 

 A nyújtott szolgáltatás színvonala és annak tarifája nincs szinkronban egymással 
(Budapestre például a dolgozói bérlet több mint 20 000 Ft havonta). 

 A faluban általános, hogy nincs rendesen kiépítve a buszmegálló. Nincs fedett hely a 
várakozásra, nincs ülőhely sem mindenhol. Az utas-várakozás körülményeit jól 
jellemzi, hogy a tízből mindössze 2 megálló van, ahol fedett váróban várakozhat az 
utas. (A Kultúrház és a Községháza előtt, de csak az egyik irányban.) 
Ülőalkalmatosság is csak 3 helyen található. (A fedett várójú két buszmegállóban, 
továbbá a Dózsa György úti megállóban az egyik irányban.) (1. ábra) A megállók 
általában kiszélesített padkák egy-egy kihelyezett kukával, és természetesen egy 
megállót jelző táblával, rajta a menetrenddel. 

 

 
 

3. ábra. A vonattal történő tömegközlekedés értékelése 
 
A vasúton történő közlekedés a három település (Budapest, Gödöllő, Aszód) irányába 

ugyanannak a vonalnak (80a jelzésű vonal) az értékelését jelenti. Összevetve a busszal történő 
közlekedéssel jól látszik, hogy a vonattal való tömegközlekedés jobb minősítést kapott. A 
legnagyobb megelégedettség Gödöllő felé mutatkozott. A megkérdezettek kétharmada 
legalább négyesre értékelte a szolgáltatást. Az Aszódra eljutás már jobban megosztotta a 
megkérdezetteket. A legrosszabb megítélést a Budapestre történő vasúti közlekedés kapta (3. 
ábra). Az értékelés hátterében az alábbi magyarázatokat sikerült feltárni: 
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 A vonatközlekedés Budapestre azért nem ideális, mert a megkérdezettek többsége 
csak egy kiegészítő BKV bérlettel együtt tud csak célba jutni. Ennek költség és 
idővonzata túl nagy (4. ábra).  

 Ritkák a járatok (óránként vannak). 
 Sokszor kell késéssel számolni. 
 Koszos kocsikban kell utazni. 
 A vasútállomás nagyon félreeső helyen van. A faluból többen vennék igénybe a 

szolgáltatást, ha volna menetrend szerinti járat a vasúthoz. 
 Jelenleg vasúti szolgálat az állomás épületében nincs. Így nincs aki az állomás 

épületét és környezetét gondozná, védené. Ez nemcsak esztétikai probléma, hanem 
közbiztonsági kérdés is. 

 
 

7. Összefoglalás 
 
Bag ingázó falu. Az itt élők jelentős része más-más okból és gyakorisággal, de ingázó 

életet él. Természetesen a munkába járó ingázók a leginkább érintettek. Tapasztalataink 
szerint a falu tömegközlekedési rendszereinek (vonat-, buszközlekedés) fenntartása és 
fejlesztése mindenképp kívánatos, mert az utasnak költségtakarékosabb, a környezetnek pedig 
kíméletesebb. A közösségi közlekedés azonban csak akkor látja el a feladatát, ha a szolgáltató 
(fenntartó(k)) és az utastársadalom igényei találkoznak. A problémát nem az jelenti, ha az 
utasok igényeinek követése időt vesz igénybe; hanem ha nem látszik, hogy elindult, vagy 
legalább belátható időn belül el fog indulni valami változás. Ehhez viszont az érintettek között 
párbeszédre, egyeztetésre volna szükség. Az ingázók aláírás-gyűjtéssel, a TV 
nyilvánosságának segítségül hívásával is próbáltak már nyomatékot adni az elvárásaiknak. A 
legtöbb kifogást a VOLÁN felé továbbítottak, de saját utas-felméréseire hivatkozva a 
szolgáltató ez ideig nem látta szükségesnek a körülmények javításának elrendelését. A helyi 
önkormányzat, valamint a sorstársakat képező szomszédos települések önkormányzatai sem 
tehetnek túl sokat, bár például az utas-várakozó megállóhelyek kiépítésében, gondozásában 
nekik is volna felelősségük. Az ügy tehát sokszereplős. Véleményem szerint a fenntartást, 
fejlesztést mindenkor behatároló forráshiánnyal fontosságában egyenértékű probléma, hogy a 
közösségi közlekedésben érdekelt szereplők között Bagon nincs érdemi érdekegyeztetés. E 
nélkül pedig forrás sem teremthető elő a mindenki megelégedését szolgáló változásokra. 
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Kovács András Donát1 
 

Kecskemét-Méntelek – a sajátos helyzetű, tanyás városrész – 
településkörnyezeti jellemzői és társadalmának jövőbeni elképzelései 

 
 

Abstract 
 

In the 20th century a new type of spatial development was created in the town of Kecskemét by 
various environmental and socio-economical transformations. Due to this development, the present 
periphery of the town consists of several units of different features. Méntelek – a remote borough of 
special conditions – is one of those scattered settlements in the Kecskemét-microregion (even in the 
Great Plain) where depopulation may be cut and scattered farms may regain popularity. Based on a 
spatial empirical research, our study aims to show how this unique settlement – located in the urban-
rural fringe – can develop into a model area of rural, scattered-farm culture in the region. 

 
 

1. Méntelek helyzete a kecskeméti szuburbán térben 
 
Alföldi mezővárosaink többségét változatos szuburbán terek, mozaikos városkörnyéki 

övezetek veszik körül (TIMÁR J. 1991, 1993). Az elmúlt időszakokban Kecskemét térségében 
is olyan egyedi agglomerálódási folyamatok zajlottak, amelyek következtében a tradicionális 
mezőváros külterülete – elsősorban az eltérő természeti adottságok és a történeti fejlődéséhez 
köthető, térszerkezet-differenciáló hatások következtében – mára rendkívül sokszínűvé vált 
(CSATÁRI B. 1987, 2003, 2006). 

Kecskemét határain belül a XX. század során a gazdasági és társadalmi változások – a 
korábbiakhoz képest rendszerint más – új típusú térfejlődésnek nyitottak utat. Az 1800-as 
évek második felétől egyre nagyobb számban megjelenő tanyák a két világháború között 
kialakuló külterületi településmagok vagy a kertségek zónáiban létesült kétlaki telepek 
ugyanúgy változatosabbá tették a városkörnyéket, mint a II. világháború után felnövekvő 
falvak, a határban csoportosan osztott újabb kertvárosi telepek vagy a rendszerváltás óta 
lendületet kapó (mind a mai napig tartó) külterületi lakóházépítések. Mindezek következtében 
Kecskemét külterülete ma több, különböző genetikájú, eltérő tulajdonsággal rendelkező 
egységre bontható (TORKOS V. 1990). Ezek egyike Méntelek, pontosabban; Kecskemét-
Méntelek, amely térbeli helyzetét tekintve a városközponttól legtávolabbi – mintegy 12 km-re 
fekvő – csatolt városrész (határrész) (1. ábra). 

                                                 
1 Kovács András Donát MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét E-mail: kovacsa@rkk.hu 
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1. ábra. Méntelek elhelyezkedése a kecskeméti szuburbán tér észak-nyugati peremén 

 
 

2. A főbb településkörnyezeti jellemzők, adottságok 
 
A várostól távolabbra eső egységek közül talán az északi-északkeleti városhatárhoz közel 

fekvő „ménteleki tanyák” néven is ismert terület őrizte meg leginkább a klasszikusnak 
tekinthető tanyás településhatár képét. Különlegessége, hogy a határrész térszerkezeti 
tengelyét képező, Kecskemét felé vezető főút északi oldalán egy néhány utcából álló – 
megközelítőleg 125 lakóházat tömörítő – falusias jellegű, településmag található. Ezt a 
sajátos, 370 fős népességű „mikrocentrumot” egy közel 500 lakost számláló tanyavilág övezi 
(2. ábra). Míg a jelenlegi „faluközpont” arculata lényegében az 1960-as években, majd a 
80-as évtizedben folytatódó alkalomszerű utcakialakítások eredménye, addig a környék 
szórványainak létrejötte folyamatos volt, és ma is formálódóban van. 

 

 

központ 

 
2. ábra. Méntelek központja és a szórványok elhelyezkedése  

(A lakott háztartások fekete körrel jelölve)  
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Méntelek tipikusan peremvidéki településrész, a környező városokkal (Kecskemét és 
Lajosmizse) való társadalmi-gazdasági, térkapcsolatai szempontjából egy urbán 
„árnyékzónában” az ún. „urban-rural fringe” területén helyezkedik el (TIMÁR J.–BAUKÓ T. 
1998, TIMÁR J. 2005, SZIRMAI V. 2007). Ez a periférikus helyzet – habár a település sem 
méretében, sem az elérhető helyi szolgáltatások terén nem hasonlítható össze más kertvárosi 
részekkel – Méntelek esetében nem feltétlen jelenti az itteni életkörülmények teljes 
elmaradottságát. Ezt igazolja, hogy az itt élők az elmúlt évtizedekben a várostól függetlenül is 
(a honi tanyás térségekkel összevetve) viszonylag jól meg tudták szervezni életüket, 
gazdálkodó tevékenységeiket. A két világháború közötti időszakban épült katolikus és 
református pusztai templomok, valamint (az egyházközösségek mellett) a helyi tanyasi 
közösség megtartásában szintén kulcsszerepet betöltő iskola, mind a mai napig jól mutatják a 
hely „fókuszáló” szerepét. Méntelek ugyan hivatalos tanyaközséggé sosem vált, gyakorlatilag 
mégis egy – a Kecskemét közigazgatási határain belül lévő – különálló tanyás településnek is 
felfogható. Ez a határozott elkülönülés, nem csupán a határrész térbeli adottságaiból, 
szerkezetéből adódik, hanem a helyi társadalom szerveződésében, a helyi közösség 
identitásában is megmutatkozik, sőt a város is bizonyos fokú önállóságot feltételez az itteni 
vezetők és lakosság oldaláról. 

 
 

3. Változatos tanyás jellegek 
 
A változatos talaj és terepadottságok következtében sokszínű tájhasználat és ezáltal – az 

alföldi viszonyokhoz képest – gazdagabb tájképi megjelenés határozza meg a ménteleki 
tanyavilág karakterét. A határrészeket tagolt, egymáshoz közel eső tanyás-kertes részek és 
egymástól távolabbi elhelyezkedésű szórványok, természetközeli tájrészletek és gyommezőbe 
vesző parlagtelkek, illetve romtanyák és elkerített magánvillák kontrasztja jellemzi (3. ábra). 
A „klasszikus tanyás dűlők” aránya Ménteleken is folyamatosan csökken, az elmúlt 
évtizedben a kiskerti nyaralók, és a kizárólag lakófunkciójú külterületi otthonok száma ezzel 
szemben jelentősen megnőtt.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tanyát övező facsoport

Kert szőlővel és gyümölcsfákkal

Hagyományos építészeti formát őrző
épületek

Rendezetten elhelyezkedő
épületegyüttes

Arányos méretű épületek

 
 

3. ábra. A tájba illő elemek megjelenése a ménteleki tanyák szűkebb környezetében  
(%-os megoszlásban) 

 
Ugyanúgy megtalálhatók itt a hagyományos, régi struktúrájú, 70-80 éves tanyaudvarok, 

mint a szocializmus épületegyüttesei, illetve a mai kor ízlése és igényei szerint kialakított 
modern tanyák is (1. táblázat). Mindezekből fakadóan ez a tanyavilág meglehetősen 
differenciált, ami nem csupán az átalakított- és az épített-környezetben, de a társadalmi 
környezet különbözőségeiben, a lokális közösségek eltérő életmódjában, az itt élő családok 
státuszában is megnyilvánul. 
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1. táblázat. A ménteleki tanyaépületek jellege 
 

A ménteleki tanyaépületek jellege %-os megoszlás 

Új építésű tanya-ingatlan 16% 
A szocializmus korában épült tanya 34% 
Hagyományos építésű (1945 előtt épült) láthatóan 
korszerűsített tanya 11% 

Hagyományos építésű (1945 előtt épült) megújítható 
tanya 11% 

Hagyományos építésű (1945 előtt épült)  
nem megújítható tanya 5% 

Kérdéses állapotú, illetve romtanya 23% 
 
 

4. A 2009-es ménteleki vizsgálatok kiindulópontjai – problémák és lehetőségek 
 
Ménteleken – mint ahogyan a Duna-Tisza közi Homokhátság tanyás térségeiben általában 

– az elmúlt évtizedekben kedvezőtlen településkörnyezeti változások következtek be. A 
szárazodással és a talajvízszint süllyedéssel összefüggő negatív folyamatok, s az abból fakadó 
tendenciák a ménteleki térségben is súlyosan érintik a természeti-ökológiai és egyúttal a 
társadalmi-gazdasági viszonyokat is. A természeti-kultúrtáji degradációhoz társulnak a 
társadalmi környezetben jelentkező konfliktusok, a szociális gondok; a külterületi lakosság 
egy részének fokozatos elszegényedése, az ebből következő szegregációs jelenségek, a 
kirekesztődés. A térségében élő tanyai társadalom egyik legnagyobb problémája a családok 
korszerkezetének kedvezőtlen irányú változása. Az elöregedés és az ezzel összefüggésben 
megfigyelhető elvándorlás következtében a városoktól távoli határrészeken általában csökken 
a népesség. A külterületi háztartásokra a középkorúak és az idősek nagy aránya jellemző, akik 
helyére nem érkeznek új lakosok. Egyre kevesebb tanyában találkozunk nagycsaládokkal, a 
fiatalabb kohorszok képviselői közül sokan elköltöznek, fiatal házaspárok vagy élettársak 
pedig csupán minden negyedik tanyában élnek. 

Mindezek ellenére – úgy véljük – a speciális helyzetben lévő csatolt városrész egyike azon 
alföldi tanyás kistelepüléseknek, amelyeken az elnéptelenedés megállítható, és a tanyasi 
életforma újra népszerűvé válhat. Feltételezhető, hogy az ilyen és hasonló típusú 
szórványtelepülések a jövőben több szempontból is felértékelődhetnek; a környezettudatos 
gazdálkodás, a térségi önellátás, a környezetmegőrzés és a fenntarthatóság vidéki egységeivé, 
a fenntarthatóság „alföldi szigeteivé” válhatnak. 

Ebből az elgondolásból kiindulva az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 
koordinálásában 2009-ben átfogó kutatás zajlott Ménteleken. A kutatás célja egyrészt az volt, 
hogy; megismerhetővé váljanak az adott külterületi életformák, a településkörnyezeti jellemzők, 
a gazdálkodási módok, a tanyán folytatott különböző tevékenységek, valamint a tanyáknak a 
tájban való megjelenése, másrészt pedig, hogy hogyan vélekedik a lokális társadalom a település 
megújulásáról, mennyire támogatják az emberek az egyes településfejlesztési irányokat? A 
kutatás kapcsán helyi adatok felvételezésére, terepbejárásokra, a tanyák komplex értékelésére, 
illetőleg teljes körű lakossági kérdőívezésekre, prominencia-interjúzásokra és térinformatikai 
adatbázisok összeállítására került sor. A következő fejezetben – e kutatás eredményeire 
támaszkodva – a helyi társadalom aggodalmait és elképzeléseit, valamint az ezekre épülő 
helyi fejlesztési szempontokat kívánjuk röviden összegezni. 
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5. A ménteleki társadalom aggodalmai és jövőről alkotott elképzelései, elvárásai 
 
A ménteleki vizsgálatok során 230 lakóhelyet – belterületi otthont és külterületi tanyát – 

kerestünk fel. 35 tanyai háztartásról további, hosszabb lélegzetű – interjú jellegű felmérés is 
készült, amely nagy részletességgel tárja fel a Méntelekre jellemző tanyás életmódokat. 
Emellett meghatározott paraméterek alapján, minden egyes lakóhelyről értékelést 
készítettünk. A mintavételezés meghaladta a 90%-os értéket, így a vizsgálatok teljes körűnek 
tekinthetők. Ezután interjúk sorát készítettük el helyi vezetőkkel, értelmiségiekkel és azokkal 
a civil aktivistákkal, akik kiemelkedően sokat tettek és tehetnek a településért. Több mint 
harmincan válaszoltak kérdéseinkre, amelyek elsősorban a településkörnyezeti, fejlesztési 
igényekre a tervezett programokra, elgondolásokra irányultak. 

 Igen fontos – Méntelek jövőjét erőteljesen befolyásoló – kiinduló tényező, hogy a 
kérdezettek többsége születése óta (vagy hosszú évek óta) a ménteleki tanyavilágban 
él. Feltételezhetően ezzel is összefügg az az eredmény, miszerint a helyiek többsége 
szeret itt élni. A kérdezettek 80%-a vonzódik a vidéki, tanyasi, a várostól távolabb 
megvalósítható életformához. 

 A ménteleki emberek háromnegyede igen fontosnak tartja a helyi szórványok 
fennmaradását, ezzel együtt nem is kívánnak máshová költözni (70%). 

 Az itt lakók kifejezetten büszkék a tájra és a település környezeti adottságaira. Az 
alapvetően lokálpatrióta szemlélet mellett a különböző települési tényezőkkel való 
megelégedettség nagy eltéréseket mutat. 

 A megkérdezettek teljes körét tekintve elmondható, hogy a település gondozottságát, 
a helyi oktatást és a Kecskemétre való közlekedési lehetőségeket, valamint a 
szomszédsági kapcsolatokat kifejezetten jónak ítélték. A lakhatási lehetőségeket és a 
helyi vezetők településért végzett munkáját is kedvezően értékelték. 

 Közepesnek ítélték a közműellátottságot és a közbiztonságot. 
 A legnagyobb problémának egyöntetűen a munkalehetőségek és a megfelelő 

színvonalú helyi egészségügyi ellátás hiányát tartották, de sokan panaszkodtak a 
vásárlási, a kulturális és a szórakozási lehetőségek elérhetősége miatt is. 

 A fejlesztési tényezők megítélése kapcsán a válaszadók háromnegyede a 
munkalehetőségek bővítését, a helyi munkahelyteremtést vélte a legsürgetőbb 
feladatnak. 70-70%-ban vélték fontosnak az egészségügyi ellátás javítását, valamint 
a tanyák közötti úthálózat fejlesztését. 

 A tanyák elérhetőségének javítását, illetve a tanyákat is érintő kerékpárutak 
kiépítését a többség nagy örömmel fogadná, hiszen a legtöbb tanya kizárólag 
földúton érhető el. (Ezeknek az utaknak az egyharmada viszonylag jó minőségű, 
egynegyede még járható, azonban egynegyede kifejezetten rossz, néha – az 
időjárástól függően – járhatatlan.) 

 Kevésbé tartották lényeges fejlesztési elemnek a központ megújítását, és a helyi 
idegenforgalmi kínálat kialakítását. A válaszok azt mutatják, hogy a lakosság egy 
jelentős része nem látja reálisnak a környékbeli tanyasi turizmus (falusi, zöld, öko, 
kerékpáros, lovas stb.) megvalósulását. 

 A kérdezettek több mint 50%-a viszont támogatná a tanyai mezőgazdálkodás 
megújítását és az ökogazdálkodást, valamint a jövőben nagyobb teret adnának a helyi 
tradíciók felélénkítésére. A hagyománymegőrzéssel és a kultúra ápolásával 
kapcsolatban a többség támogatná egy faluház felépítését, a falunapok szervezését, 
de mindenekelőtt – részben a beruházásoktól és a helyi programoktól remélve – 
nagyon sokan igényelnék a közösségi élet felélénkítését, a helyi társadalom 
megerősítését. 
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6. Összegző gondolatok 
 
Általánosságban megállapítható, hogy hazánk vidéki térségei összetett és egyben igen 

nehéz kihívásokkal állnak szemben. Sajnos számos jel mutat arra, hogy a rurális, tanyás terek 
hátránya – a gazdasági-társadalmi fejlettségben mutatkozó lemaradás – az utóbbi években 
csak fokozódott. Éppen ezért ezen „belső perifériákat” a fejlettebb térségekhez történő 
felzárkózás irányába kell terelni, máskülönben a szóban forgó területek elveszíthetik 
népességüket, sőt ezzel együtt a szórványtelepülésekre jellemző sajátos tájfenntartó, 
gazdasági és kulturális funkcióik is megszűnhetnek. 

A vizsgált Kecskemét környéki, homokhátsági körzetben is számos probléma áll fenn, 
mégis úgy véljük, hogy a Duna-Tisza közén számos távlati lehetőség kínálkozik. 
Meggyőződésünk, hogy a Méntelek típusú városkörnyéki, tanyás térségek – elsősorban a 
helyi társadalom igényeire és aktivitására építve – fontos szerepet tölthetnek be a jellegzetes 
mozaikos alföldi természeti-ökológiai-kultúrtáji adottságok megőrzésében, valamint a 
tradicionális és a posztmodern értékek együttes megjelenítésével a tanyák fennmaradásában, 
illetve a tanyasi életformák újraértelmezésében is. 

A röviden vázolt vizsgálati eredmények – a helyi elképzelések összefoglalásával 
kiegészítve – remélhetőleg támpontokat adnak a mezővároshoz tartozó tanyás településrész 
jövőjére vonatkozó főbb tanyasi-fejlesztési irányok megfogalmazásához, összehangolásához. 
Ugyanakkor, mivel egy jellegzetes településtípusról van szó, így a Ménteleken 
megfogalmazott aggodalmak és jövőbeli elvárások mértékadóak lehetnek más települések 
számára is, így az itt megfigyelt tendenciák, sajátosságok az alföldi-tanyás terekben egyaránt 
tanulságként szolgálhatnak. 
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A turizmus-ökológia alapvetése 

 
 

1. A természeti turizmustól az ökoturizmusig 
 

1.1. Természeti turizmus 
 

A tömegturizmustól nagyon sok vonatkozásban különböző alternatív turizmusformák 
között a természeti turizmus egy rendkívül tág fogalomkör. A természeti turizmus magában 
foglalja mindazokat a turistákat, akik a természeti környezet miatt keltek útra. A természeti 
turizmusnak része a túrázás, a hegymászás, az állat- és növénymegfigyelés, a 
természetfotózás, a horgászat, a halászat, a vitorlázás, a sífutás és a nemzeti parkok 
felkeresése, valamint az ökoturizmus is. A természeti turizmus tágabb fogalom az 
ökoturizmusnál, mert kiterjed szinte az összes természetben végzett tevékenységre, 
ugyanakkor szűkebb meghatározás is, mert nem feltétlenül értékorientált, nem irányul a 
kulturális értékek megismerésére, és a környezeti szempontok is kisebb szerepet kaphatnak a 
tevékenységek közben. Nagyon fontos a természeti turizmus típusainak viszonya a 
fenntarthatósághoz, ez a kalandturizmustól kezdve a természetalapú turizmuson és a vadon 
élő közösségek megismerésén keresztül az ökoturizmusig tart. Természetesen közben változik 
a turizmus természethez való viszonya is (a természetben, a természethez kapcsolódva, a 
természetért) (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra. A természeti környezet, az alternatív turizmusfajták és a fenntarthatóság kapcsolata 
(Newsome–Moore–Dowling 2002) 

 
1.2. Ökoturizmus 

 
Az ökoturizmus értelmezésénél négy fontos szempontot kell figyelembe venni, a kis 

csoportokat (és a személyre szabott szolgáltatások rendszerét), a természeti értékekre való 
alapozottságot, a fenntartható módon történő irányítást, illetve az oktatás és értelmezés 
kritériumait. Kétségtelen tény ugyanakkor az is, hogy napjainkban már megfigyelhető az 
ökoturizmus popularizálódása is (2. ábra). 

 

                                                 
1 Dr. Dávid Lóránt Károly Róbert Főiskola, Turizmus és Területfejlesztési Tanszék, Gyöngyös 
E-mail: davidlo@karolyrobert.hu 
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2. ábra. Az ökoturizmus dimenziói (WEAVER 2003) 
 
A 20. század végére nyilvánvalóvá vált, hogy a turizmus fejlődésének napjainkban is 

tapasztalható iránya éppen azoknak a természeti értékeknek a pusztulásához vezet, amelyek a 
turisztikai termékek alapját képezik. A helyváltoztatásból, tartózkodásból és a szabadidő 
eltöltésének különböző formáiból eredő negatív hatások a természeti erőforrások 
elszennyeződéséhez és mennyiségük csökkenéséhez, az élővilág háborítatlanságának és 
változatosságának veszélyeztetéséhez, sok helyen pedig a természetes tájkép rombolásához 
vezetnek. Végül a turisták által egykor kedvelt célterületek elveszítik vonzerejüket. A világ 
egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági ágának szereplői közül éppen ezért egyre többen 
ismerik fel a helyzet súlyosságát. Megindul a kutatás olyan megoldási lehetőségek után, 
amelyek a turizmus hosszú távon fenntartható fejlődésének alapjául szolgálhatnak. Teszik 
mindezt a keresleti oldal egyre növekvő nyomásának hatására (HTTP://WWW.KVVM.HU). 
Felmérések bizonyítják ugyanis, hogy a turisták nagy része számára a legfontosabb turisztikai 
vonzástényezőkké léptek elő a célterületen található érintetlen táj, változatos élővilág és a 
tiszta környezet. E megerősödött, a környezetért felelősséget vállaló magatartás 
eredményeként fokozatosan növekszik a világ nemzeti parkjainak és más védett természeti 
területeinek száma és látogatottságuk mértéke. A természetvédelem részéről világszerte 
elterjedt az a törekvés, hogy az egyes országok természeti és táji kincsekben leggazdagabb 
területeit nemzeti parkká nyilvánítsák, és így őrizzék meg nemcsak a maguk, hanem az 
eljövendő generációk számára is. A megnövekedett érdeklődés és a megőrzési alapfunkció 
jelentős konfliktushoz vezet a működés és fenntartás során, ha nem próbálják meg megfelelő 
óvintézkedésekkel kivédeni azokat. Egyfajta szimbiózis megteremtése azonban 
elengedhetetlen, hiszen a nemzeti parkok működésükön keresztül fontos szerepet töltenek be 
azoknak a társadalmi-gazdasági változásoknak a megalapozásában, melyek a környezetért és 
természetért felelősséget vállaló magatartás széles körben való elterjedéséhez szükségesek. A 
turizmus természeti környezetre gyakorolt terhelése mellett figyelembe kell venni azokat a 
pozitív és negatív hatásokat is, melyek a fogadóterület lakosait, közösségeit érintik. A 
turizmus fellendülése nagymértékben hozzájárul egy terület gazdaságának fejlődéséhez 
azáltal, hogy pl. munkahelyeket teremt; de ezzel ellentétes folyamat játszódik le akkor, 
amikor a belőle származó bevételeket nem az adott terület fejlesztésére forgatják vissza. A 
turisták tömeges megjelenése megzavarhatja a helyi lakosság mindennapi életét, a különböző 
kultúrák találkozása mélyebb ellentétek forrásává válhat. A turizmus fenntartható 
fejlődésének elmélete megköveteli tehát az adott fogadóterületen élők aktív közreműködését, 
és azt, hogy fejlesztések folyamán garantálják a részükre biztosított előnyöket. A védett 
területeken a fenntartható természet- és racionális tájhasználat gyakorlati alkalmazásából 
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következően ugyanis a természetmegőrzés szempontjait más ágazatokkal összhangban kell 
érvényesíteni. Ennek során számos olyan törvényi, jogszabályi megkötésnek, korlátozásnak 
kell eleget tenni, amelyek a nem védett területeken élőkkel szemben hátrányosan érintik 
például egy nemzeti park és környékének lakosságát. Érthető tehát, hogy ha nem biztosítanak 
számukra megfelelő kompenzációt vagy megoldási alternatívát, akkor szembe kerülnek a 
természetvédelem érdekeivel, és ellenállásuk végső soron a megőrzési funkció gyakorlását 
lehetetlenítheti el. A megőrzés és bemutatás, ez a turizmus gyakorlati megvalósítása során 
első látásra kibékíthetetlen ellentét szimbiózissá formálható, ahol az ökoturizmus komplex 
megoldási lehetőséget kínál a védett természeti területek kezelői számára, hogy ellenőrzött 
keretek között tartsák a vendégforgalmat úgy, hogy a fejlesztésekből származó előnyökből a 
természetvédelem szervezetei mellett a helyi közösségek is részesülhetnek a felek kölcsönös 
megelégedésére (HTTP://WWW.KVVM.HU, DÁVID–JANCSIK–RÁTZ 2007, BUJDOSÓ−RADICS 
2007). 

 
 

2. A fenntartható turizmustól a felelősségteljes turizmusig 
 

2.1. Fenntarthatóság a turizmusban 
 
A turizmus fenntarthatósága (sustainable tourism) kettős feladat: egyszerre kell biztosítani 

a vonzerők hosszú távú megőrzését, és közben garantálni a turizmusba befektető vállalkozók 
tőkéjének megtérülését, cégük eredményeinek javulását. A fenntartható turizmusnak hosszú 
távon kell ökológiailag elviselhetőnek, gazdaságilag kivitelezhetőnek lennie, ugyanakkor 
etikailag és szociálisan méltányosnak is a helyi lakosságra nézve. A fenntartható turisztikai 
fejlesztés egyrészt kielégíti a jelenlegi turisták és fogadó területek szükségleteit, másrészt 
védelmezi és növeli a jövő lehetőségeit. Az elképzelések szerint olyan módon teszi lehetővé 
az erőforrások menedzselését, hogy miközben az emberiség kielégítheti gazdasági, társadalmi 
és esztétikai igényeit, ezzel egy időben megőrizheti az alapvető ökológiai folyamatokat, a 
biológiai változatosságot és az életet fenntartó rendszereket, valamint a különböző népek és 
népcsoportok kulturális integritását is. A turisták, a vendéglátó közösségek, a vállalkozások, 
az attrakciók és a környezet közötti kapcsolat egyszerre komplex, interaktív és szimbiotikus. 
A fentiekből nyilvánvalóan következik, hogy az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás 
eredményeként elfogadható konzerváció és egy jobb minőségű turisztikai termék jöhet létre. 
Összességében tehát a fenntartható turizmus hatékonyan növelheti és gazdagíthatja a 
környezetet. 

Fenntarthatónak lehet tekinteni az olyan turizmusfejlődést, amely 
 az adott desztináció természeti környezetének teherbíró képességét szem előtt tartva 

lehetővé teszi a természeti erőforrások megújulását, 
 felismeri, hogy a helyi közösségek, szokások, életmód a turisztikai termékek 

rendkívül fontos összetevőjét jelentik, 
 ennek következtében elfogadja, hogy a helyi lakosság arányosan részesedjen a 

turizmus pozitív gazdasági hatásaiból, 
 tiszteletben tartja a fogadó területek lakosságának érdekeit és kívánságait a turizmus 

fejlődésére vonatkozóan. 
A fenntarthatóság fogalma ezen túl azt is magában foglalja, hogy 

 maga a turizmus-szektor fenntartható az adott célterületen, tehát fejlődése olyan 
ütemű, amit még a desztináció képes kedvezőtlen társadalmi és fizikai változások 
nélkül befogadni, 

 valamint a turizmus nem szorítja ki a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokért 
vele versenyben lévő többi gazdasági tevékenységet. 
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A fenntartható turisztikai fejlesztés alapelvei az alábbiakban határozhatók meg: 
 A turizmus természeti, történeti, kulturális és egyéb erőforrásait úgy kell megőrizni a 

jövőben történő folyamatos felhasználáshoz, hogy közben a jelen társadalomnak is 
hasznot hozzanak. Ez azért is fontos, mert a szektor nagymértékben függ azoktól a 
turisztikai attrakcióktól és tevékenységektől, melyek az adott térség természeti 
környezetével, történelmi és kulturális örökségével kapcsolatosak. Ezek háttérbe 
szorulásával vagy pusztulásával a turizmus nem tud prosperálni. 

 A turizmus fejlesztését úgy kell tervezni és menedzselni, hogy ne okozzon súlyos 
környezeti vagy társadalmi-gazdasági problémákat a térségben. Ennek eléréséhez 
hozzájárulhat az energiafogyasztás vagy a hulladék-kibocsátás csökkentése, a 
biodiverzitás fenntartása. 

 A turisztikai térség általános környezetvédelmi minőségét fenn kell tartani, ahol 
pedig lehet, ott fejleszteni is kell. A legtöbb turista ugyanis olyan helyekre szeret 
utazni, amelyek látványosak, tiszták, nem szennyezettek. A megfelelő állapot 
fenntartásához vagy fejlesztéséhez a helyi menedzsment biztosíthat támogatást és 
eszközöket. A környezeti minőség magas szintje a helyi lakosok számára is fontos 
lehet. 

 A turisták magas elégedettségi szintjét úgy kell fenntartani, hogy eközben a 
turisztikai desztinációk értékesíthetőségüket és népszerűségüket is megtartsák. 
Amennyiben ez nem valósul meg, a desztináció képtelen lesz megtartani piacait, és 
nem marad fenn életképes úti célként. 

 A turizmusból származó haszonnak érvényesülnie kell az egész társadalomban. 
 A fenntartható turizmus a növekedés olyan módját jelenti, amely nem szipolyozza ki 

a természeti és az épített környezetet, hanem megőrzi a helyi közösség kultúráját, 
örökségét és művészeti értékeit. 

Ezek mellett figyelembe kell venni, hogy megvalósuljon 
 a turizmus tervezésbe történő integrálása, 
 a helyi gazdaság támogatása, 
 a helyi közösségek bevonása, 
 a részvényesek és a közösség közötti párbeszéd: a helyi lakosság bevonása a 

tervezésbe, 
 a humánerőforrás képzése, 
 felelősségteljes turisztikai marketing, valamint hogy 
 az idegenforgalmi politika a társadalom általános politikai életének szerves része 

kell, hogy legyen (DÁVID–JANCSIK–RÁTZ 2007). 
 
 

2.2. Felelősségvállalás a turizmusban 
 
A sokszereplős turisztikai iparban megoszlik a felelősség a turisztikai termékért – a 

különféle „erőforrás-gazdák” csak egy-egy részéért felelnek. Ez jelentősen megnehezíti a 
fejlesztési irányvonalak kialakítását, a megbízható minőségi színvonal fenntartását és a 
kiegyensúlyozott kommunikációt. Ezt felismerve a világon sok helyütt hoztak létre olyan 
intézményeket, amelyek a jelzett problémák kezelését tekintik fő céljuknak (általános és 
hagyományos szóhasználat szerint ezeket hivataloknak vagy turisztikai menedzsment 
szervezeteknek nevezik, bár számos más megnevezés is létezik) (DÁVID–JANCSIK–RÁTZ 
2007). A felelősségteljes turizmus (responsible tourism) fejlesztésének feladatát ezeknek 
kötelességszerűen kell felvállalni, együttműködve más partnerekkel, az életminőség javítása 
érdekében (3. ábra). 
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3. ábra. A turizmus, a környezet és a helyi társadalom kapcsolata (Inskeep 2000) 
 

2.3. Felelősségteljes és fenntartható turizmusfejlesztés 
 
A turistákat motiváló tényezők összetettsége miatt logikus, hogy az egyes célpontokra 

érkező látogatóknak az adott desztináció környezetével kapcsolatos magatartása is igen eltérő 
lehet. Ennek alapján a turisták 4 különböző típusa különíthető el: a pihenni vágyók, az adott 
célterület előnyeit élvező, az öko-tudatos turisták, valamint a tipikus ökoturisták. Ez a sorrend 
egyben a környezettel szemben megnyilvánuló törődés mértékét is mutatja. Az utóbbi esetben 
(ökoturisták) a turisták aktívan részt kívánnak venni a természet védelmében, vagyis aktív és 
felelősségteljesen fenntartható gyakorlatot folytatnak (responsible sustainable tourism) (4. 
ábra). 

 

 
 

4. ábra. A turisták típusai, a környezet iránti érdeklődésük mértéke alapján (Cleverdon 1999) 
 

3. A turizmus-ökológia létjogosultságáról és természetéről 
 
A nemzetközi szakirodalomban több szerző is foglalkozik a turizmus és az ökológia 

kapcsolatrendszerével (TYLER-DANGERFIELD 1999, GRGONA 2005). Javaslataikat 
továbbgondolva, az ökológiai gondolkodás alapvető téziseit, valamint a tájökológia, a 
településökológia és a humánökológia tudományos megközelítésit alapul véve 
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bevezethetőnek gondoljuk a turizmus-ökológia kifejezést. A turizmus-ökológia alapjait, 
összefüggéseit és vizsgálati területeit az alábbi ábra szemlélteti (5. ábra). 

 

 
 

5. ábra. A turizmus-ökológia kapcsolatrendszere (Eredeti saját szerkesztés, DÁVID 2009) 
 

4. Turizmus-ökológiai vizsgálatok lehetőségei Gyimesben 
 
Tervezett kutatásaink során egy minden szempontból unikális kárpát-medencei terület 

turizmusfejlődésének sajátosságait kezdtük el megkutatni. Kutatási módszereink eltérnek a 
szokásostól. Rokoni és egyéb baráti kapcsolataink révén olyan mélyinterjúkra alapozódnak, 
amelyek már eddig is egyedi eredményekkel és meglátásokkal ajándékoztak meg bennünket. 
A Kárpát-medence e keleti perifériáján a természeti környezet és a multikulturalitás 
ötvöződése egy olyan sajátos turisztikai térstruktúra kialakulásához vezetett, amely igen sok 
tanulsággal szolgál. A korábbi fejezetekben vázolt gondolatmenet gyakorlati 
alkalmazhatóságát feltétlenül megalapozottnak látjuk, a kollégáink által már elért eredmények 
erre a vélekedésre mindenképpen feljogosítanak bennünket (ILYÉS 2007, SZILÁGYI É.N.). 
Minden eddigi vizsgálat és meglátás azt mondatja velünk: törekedni kell arra, hogy Gyimes 
felkerülhessen az UNESCO Világörökség listájára a kultúrtáj kategóriában (cultural 
landscape). A kultúrtáj fogalma olyan emberi tevékenység által alakított természeti területet 
takar, amely az ember és a természet együttélését, a civilizáció és a természet kölcsönhatását 
reprezentálja. A világörökség listán 1992-ben még egyetlen kultúrtáj sem szerepelt, 2006-ig 
viszont 38, 2009-ig pedig már 66 ebbe a kategóriába sorolható helyszín nyerte el a 
Világörökség címet (HTTP://WHC.UNESCO.ORG/EN/CULTURALLANDSCAPE, DÁVID–JANCSIK–
RÁTZ 2007) (6. ábra). 
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6. ábra. Gyimes elhelyezkedése a Kárpát-medence perifériáján: a táj, amelyet szeretni kell 
(http://www.vandor.hu/images/gyimes.gif és a szerző felvétele, 2009) 
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REKREÁCIÓ ÉS TURIZMUS A TELEPÜLÉSEKEN 

Bodnár Réka Kata1

 
A tér szerepe a turizmusban 

 
 

Abstract 
 

The environment surrounding the human has very diverse – among others – mental effects the 
significance of which is enhanced – due to its nature of providing experiences – when carrying out 
tourist activities, i.e. when travelling. Therefore the psychological effects of recreation spaces having 
tourism function (as well) in both outdoor and indoor sense on ourselves are very important. It is also 
true that different type of personalities mean different visitors resulting in that what one likes the other 
dislikes. It is a question therefore, what shall be the rule when tourism outdoor and indoor spaces are 
created? Is there a correlation and if yes, what kind between the personality of visitors and attraction 
sites preferred by them? Does the improving knowledge of the mental effects of tourism space on the 
personality of visitors have any influence on the successfulness of tourist services? In other words how 
success of business is relied on for example the local knowledge of tourism professionals? 

 
 

1. Elméleti háttér 
 
Korunk egyik legismertebb, turisztikai aspektusú vizsgálatokkal is foglalkozó 

pszichológusa CSÍKSZENTMIHÁLYI M. (1997, 2001) az ún. „áramlattal” kapcsolatos 
vizsgálatainak eredményeképpen megállapította: „Hogy az életünket jobbá tegyük, az 
élményeinket kell jobbá tenni”. A turizmus tipikusan azok közé a tevékenységek közé 
tartozik, melynek során az utazók bizonyos „áramlatnak” (flow) nevezett élményt élhetnek 
át. Mivel a turizmus fogalomkörébe tartozó utazások a mindennapi térpályáktól távolabb 
zajlanak, így a tudat zavaró tényezőinek, vagyis a hétköznapi környezet impulzusainak 
kizárása hozzájárul az adott tevékenységben való feloldódáshoz, az élményszerző aktivitás 
folytatásához, vagy belátható időn belüli megismétléséhez (MICHALKÓ G. ET AL. 2009). 

Annak ellenére, hogy a szabadidő hosszú ideje központi szerepet foglal el az 
életminőséggel kapcsolatos vizsgálatokban (CSÍKSZENTMIHÁLYI M. 1997, 2001), a szabadidő 
utazással való eltöltésének hatásaira mindeddig kevesebb figyelmet szenteltek a kutatók 
(MICHALKÓ G. ET AL. 2009). Mára azonban világossá vált, hogy a minket körülvevő 
környezetnek milyen sokrétű – többek között – mentális hatása is van, melynek jelentősége – 
elsősorban annak élményteremtő volta miatt – hatványozottan érvényesül a turisztikai 
tevékenységek végzése, így főként az utazás ideje alatt (MICHALKÓ G. 2005). Vagyis 
egyáltalán nem mindegy, hogy a turisztikai funkcióval (is) bíró, mind külső, mind belső 
értelemben vett rekreációs terek milyen pszichológiai hatást gyakorolnak ránk. 

Ilyen értelemben tehát igenis fontos, hogy milyen színű és mintájú egy-egy szálloda vagy 
étterem fala, milyen anyagú és kivitelű a vendégszobák bútorzata, hogyan esik be a fény, 
milyen a hangulatvilágítás, de még az is befolyásolja közérzetünket, hogy milyen illat 
uralkodik a szobában. A turisták választása során nagyon sok múlik azon is, hogy például 
milyen a szálloda épületének megjelenése, vagy éppen mennyire gondozott a parkja, az 
udvara, s az milyen építészeti elvek szerint lett kialakítva (BODNÁR R. K. 2008, 2009). 
Anélkül, hogy az ún. Feng Shui és egyéb jól ismert belső- és külsőépítészeti alapszabályok 
részletes ismertetésébe bocsátkoznánk, kijelenthetjük, hogy egyik turisztikai vállalkozás sem 
nélkülözheti ezt a fajta szakértelmet és tudatosságot, ha sikert szeretne elérni vendégei 
körében. 

                                                 
1 Bodnár Réka Kata Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen E-mail: fyp444@gmail.com 
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Természetesen az is igaz, hogy ahányféle ember van, ez annyiféle turistát is jelent egyben, 
s ami az egyiknek tetszik, az a másiknak épp hogy visszataszító lehet. Így elég nehéz 
megtalálni az „arany középutat”, de minden idegenforgalmi beruházásnál szükséges 
tudatosan törekedni arra, hogy a megvalósítás során a lehető legtöbb ember számára tetsző 
eredmény bontakozzon ki. De mi lehet ez a bizonyos arany középút, s hogyan találhatunk rá 
annak mezsgyéjére? 

 
 

2. Alkalmazott módszerek és a kutatás főbb eredményei 
 
Kutatásunk vázát egy 13 kérdésből álló kérdőív adja, melynek elsődleges célja, hogy minél 

több oldalról vizsgálja meg az azt kitöltő személyiségét, s ezáltal tárjon fel olyan 
összefüggéseket, ami a megkérdezett egyén és annak térbeli preferenciái között áll fenn. 
Leegyszerűsítve a kérdést, tulajdonképpen azt elemeztük, hogy a négy – hippokratészi 
csoportosítás szerinti – vérmérsékleti típusba (melankólikus, szangvinikus, kolerikus és 
flegmatikus) sorolt kutatási alanyaink hogyan viselkednek egy-egy turisztikai térben 
(ALLPORT G. W. 1998, KIRÁLY J. 1990). Ennek vizsgálatához három debreceni étterem belső 
terét ábrázoló fotót mellékeltünk a kérdőívhez, s arra kértük válaszadóinkat – feltételezve azt, 
hogy elsőként lépnek be az üres étterembe – jelöljék be mindhárom fotón, hogy hova ülnének 
le legszívesebben: a bejárattal szemben vagy esetleg annak háttal, közel hozzá vagy az 
étterem legtávolabbi zugába? 
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1. ábra. A négy fő vérmérsékleti típus szerinti térhasználat 
debreceni éttermekben végzett vizsgálat alapján 

Az 1. ábrán jól látható, 
hogy a flegmatikus és a 
kolerikus típusba tartozók 
inkább extrovertáltak, azaz 
kifelé fordulók, és az éttermek 
ütközőzónájaként is felfogható 
előtérben, ill. a nyüzsgő 
középtérben foglalnak helyet 
(K_extro). 

A szangvinikus az éttermek 
középső részét használja 
leginkább, de zömében 
introvertált módon. A 
melankólikus típus a 
legzárkózottabb (E_intro). 

 
Ők előszeretettel húzódnak meg az étterem elején, mivel így a bejáratnak és a többi 

vendégnek is háttal ülve tudják leginkább kizárni a külvilágot. Érdekes még, hogy a 
flegmatikusaknál magas a háttérből mindent jól megfigyelők (H_extro) aránya is. 

Kíváncsiak voltunk továbbá arra is, hogy a megkérdezettek választását hogyan 
befolyásolják személyiségük főbb jellemzői, mint pl. az, hogy ki mennyire közvetlen vagy 
visszahúzódó, elmélkedő vagy gyakorlatias, ingerlékeny vagy megfontolt stb. 10 ilyen 
tulajdonságpárt vizsgáltunk a kérdőívünkben, amit egy ötfokozatú skálán kellett jelölniük a 
válaszadóknak a rájuk jellemző mérték szerint. 

A 2. ábra megerősíteni látszik azt a hipotézist, hogy az extrovertált típus jegyeit magukon 
viselő egyének ’egyáltalán nem’ vagy csak ’alig’ tartják magukat visszahúzódónak. Az 
étterem csendesebb részei felé húzódók körében ugyanakkor fokozatosan nő azok aránya, 
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akik ’többnyire’ vagy ’teljes mértékben’ jellemzőnek érzik magukra vonatkozólag ezt a 
tulajdonságot. 
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igényelne azonban annak 
megfejtése, hogy az éttermek 
előterében helyet foglaló, 
introvertált egyének között 
miért ilyen magas a magukat 
’egyáltalán nem’, vagy csak 
’részben’ visszahúzódó 
típusnak tartók aránya. 

Mindenesetre, a most 
ismertetett eredmények – a 
viszonylag alacsony 
mintaszám ellenére is – 
igazolni látszanak azokat a 
több évtizedes kutatási 2. ábra. A visszahúzódó típus térhasználata debreceni 

éttermekben végzett vizsgálat alapján 
 
eredményeket, amelyek a pszichológia tudományában keletkeztek, és mára már axiómává 
erősödtek meg a köztudatban. Ilyen például, hogy a befelé forduló (introvertált) típusú ember 
sokkal visszahúzódóbb, mint egy extrovertált egyén stb. 

Térrel kapcsolatos vizsgálataink során igyekeztünk mind több oldalról körüljárni a témát. 
Azért, hogy még részletesebb képet kapjunk, nem csak a turisták, hanem a turizmus 
szervezésével foglalkozó szakemberek – pontosabban leendő szakemberek – nézőpontjából is 
végeztünk bizonyos elemzéseket. A turisztikai vállalkozás sikere szempontjából is fontos 
kérdés lehet, hogy mennyire ismeri például a turisztikai szolgáltatást szervező egyén az 
értékesíteni kívánt desztinációt. 

Ennek feltárására három hazai, idegenforgalmi szempontból is jelentős kistájunkat 
(Aggteleki-hegység, Hortobágy és Tapolcai-medence) választottuk ki, s arra kértük a 
Debreceni Egyetem, különböző szempontok alapján kiválasztott hallgatóit, hogy ezt a három 
desztinációt minél pontosabban jelöljék be Magyarország vaktérképén. 

A vizsgálati csoportok kiválasztása során az egyik szempont az volt, hogy a BSc képzés 
keretében tanuló hallgatók mind szélesebb spektrumát lefedjük, s az egyes csoportok a képzés 
szakiránya szerint is összehasonlíthatóak legyenek. Eszerint az alábbi csoportokat 
különböztettük meg: 

 1. csoport: a földrajz BSc idegenforgalmi szakirányos képzés végzősei (IFO III.) 
 2. csoport: a földrajz BSc idegenforgalmi szakirányos képzés II. évesei (IFO II.) 
 3. csoport: a földrajz BSc környezetföldrajz szakirányos k. végzősei (KFO III.) 
 4. csoport: a földrajz BSc környezetföldrajz szakirányos k. II. évesei (KFO II.) 
 5. csoport: a Bölcsészettudományi Kar BSc történelem szakosai (BTK_T) 
 6. csoport: a Bölcsészettudományi Kar BSc magyar szakosai (BTK_M) 
 7. csoport: kollégisták véletlenszerű kiválasztással (Vegyes) 

Az első hat csoport esetében a kiválasztott évfolyamokon teljes körű volt a felmérés, míg a 
7. csoport elemszáma (37 db) úgy keletkezett, hogy összesen 120 darab kérdőív került 
kitöltésre (67,5% nő), melynek 50%-át (60 db kérdőív) a földrajz BSc képzés idegenforgalmi 
és környezetföldrajzi szakirányos hallgatói tették ki. 

A három kistáj bejelölése során az ún. kognitív térképezés („cognitive mapping”) 
módszerét alkalmaztuk (PEARCE P. L. 2005). A kognitív térképek alkotása során a térbeli 
környezetünkről gyűjtött információkat feldolgozzuk, majd egy összefüggő belső képpé 
rendezzük össze. A folyamat produktuma a kognitív térkép, amely igazából nem térképi 
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alakban, hanem ismeretek és tévhitek, illúziók és előítéletek, illetve vágyálmok és reális 
adatok formájában, tudati tartalmakként élnek az elménkben (CSÉFALVAY Z. 1990). 

Egyszóval arra voltunk kíváncsiak, hogy a kiválasztott három kistáj hol helyezkedik el a 
megkérdezett hallgatók fejében Magyarország vaktérképére kivetítve azt. Ily módon jutottunk 
el a vizsgálati személyek mentális térképéhez („mental map”), ami tulajdonképpen a térképi 
szemléltetése csupán mindannak, amit valakinek az elméjében lévő kognitív térképéről 
megtudhatunk (VASVÁRI M. ET AL. 2008). 

A három kistáj hallgatók által történő bejelölésének pontosságát egy ötfokozatú skála 
szerint pontoztuk: 

 2 pont – teljesen pontos bejelölés 
 1,5 pont – pontos bejelölés kisebb hibákkal, mint pl. 0,5 cm-es elcsúszás/torzulás; 

vagy pl. a Hortobágy esetében a terület nagyobb kiterjedése nincs ábrázolva, de a 
folyó/tó/csatornapart stimmel stb. 

 1 pont – viszonylag megfelelő bejelölés, de már durvább hibákkal 
 0,5 pont – még éppen elfogadható bejelölés 
 0 pont – a teljesen elfogadhatatlan megoldás 

E pontrendszer szerint minden bejelölést három azonos végzettségű (geográfus) egyetemi 
oktató ellenőrzött és pontozott le. Majd az így adott pontok számtani átlagát vettük alapul a 
kiértékelés során, melynek szubjektivitása mérsékelhető volt ezzel az eljárással. Az ily módon 
számított csoportátlagokat az 1. táblázat tartalmazza, míg a vizsgálati csoportok 
kistájismeretének szakmai rangsorát a 3. ábra szemlélteti. 

 
1. táblázat. Számtani átlagolással képzett csoportrangsor 

 
Csoport Aggtelek Hortobágy Tapolcai-medence Csoportátlag Helyezés 

IFO III. 1,6444444 1,5777778 1,711111111 1,6444444 1. 

IFO II. 0,6444444 1 1,033333333 0,8925926 5. 

KFO III. 1,3777778 1,0888889 1,244444444 1,237037 3. 

KFO II. 1,0333333 1,3333333 1,511111111 1,2925926 2. 

Vegyes 0,7387387 1,2522523 0,954954955 0,981982 4. 

BTK_T 0,8205128 0,8717949 0,423076923 0,7051282 6. 

BTK_M 0,3 0,3 0,45 0,34 7. 

Összesen 0,9370359 1,0605782 1,046861697 1,013396686  
 
A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a földrajz BSc idegenforgalmi 

szakirányos képzés végzős hallgatói, kiemelkedő csoportátlagot (1,64) elérve kerültek az élre, 
ami mindenképpen biztató a turizmusszakma sikerére nézve. 

Ugyanakkor elgondolkodtató ugyanezen képzés II. évfolyamos hallgatóinak fölöttébb 
rossz szereplése is (0,89), miszerint még a zömében az orvosi képzésben részt vevő, azaz 
topográfiai ismereteket sohasem tanuló „Vegyes” csoportba tartozó hallgatók is megelőzték 
őket (0,98)! A szóban forgó idegenforgalmis évfolyamot oktató tanárok számára is hasznos 
információval szolgálhat a fenti eredmény, ti. hogy az e vizsgálati csoportot képező hallgatók 
körében a közeljövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a topográfiai ismeretek elmélyítésére. 
Mindazonáltal, a Magyarország tájföldrajza című kollokvium sikeres letétele bizonyára ezen a 
csoportátlagon is sokat lendít majd. 

A földrajz BSc környezetföldrajzi szakirányos hallgatók mindkét évfolyama egyenletesen 
jó teljesítményt nyújtott. Mindkét vizsgálati csoport magasnak mondható csoportátlagot 
produkált, ami a 2. és a 3. helyezést eredményezte számukra. Érdekes, hogy a II. évfolyam 
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(1,29), bár nem sokkal, de megelőzte az ugyanezen képzésben részt vevők III. évfolyamát 
(1,23). 

 

A hallgatók kistájismerete a mentális térképek alapján
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3. ábra. A megkérdezett hallgatók kistájismerete a mentális térképek összesített kiértékelése alapján 
 
Bár a Bölcsészettudományi Kar BSc történelem szakos hallgatói is többször találkoznak 

vaktérképekkel a hároméves képzés során, a mi felmérésünkben mégis alacsony 
csoportátlagot tudtak csak elérni (0,71), ami a 6. helyre volt elég. Pedig a vizsgálatunk 
mintaterületei történelmi szempontból is nagyobb jelentőséggel bírnak, gondoljunk csak a 
rómaiak által sűrűn látogatott Pannónia provincia részét képező Tapolcai-medencére, hogy a 
Debrecen történelmében, sőt irodalmi életében is kulcsszerepet játszó Hortobágyot már ne is 
említsük. 

Mindazonáltal hangsúlyozzuk, hogy a most ismertetett eredmények egy egyszeri 
mintavételezésből származó ún. pillanatfelvételek csupán, melyek nem vonatkoztathatók a 
most vizsgált képzések összes évfolyamára, inkább csak jelzésértékük miatt lehetnek 
hasznosak például az oktatásban. 

 
A kistájak bejelölésének pontossága

a három kiértékelő által adott pontok alapján
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4. ábra. A vizsgálatba vont kistájak kognitív ismeretének pontossága az értékelőpontok tükrében 
 
A 4. ábra tanulsága szerint megállapítható, hogy a megkérdezett hallgatók a legnagyobb 

pontossággal a Tapolcai-medence kistáját tudták bejelölni a legtöbbször. (A 360-ból összesen 
111 esetben adott a három értékelő tanár 2 pontot és 74 esetben 1,5 pontot ennek a kistájnak a 
bejelölésére). 
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Ugyanakkor az is igaz, hogy elég magas a 0 pontos bejelölések esetszáma is a tapolcai 
kistáj esetében, ezért a három kistáj kognitív topográfiai ismeretének összesített rangsorában a 
Hortobágy lett az abszolút győztes – valószínűleg Debrecenhez való közelsége miatt – ahol a 
1,5 pontra értékelt esetek száma (113) volt a legmagasabb. De viszonylag magas a 2 pontos 
esetek száma (77) is, ugyanakkor itt a legkevesebb a 0 pontos bejelölések esetszáma (67). 
Végül is, az Aggteleki-hegység jelentette a legnagyobb bizonytalanságot a hallgatók számára, 
mivel itt volt a legmagasabb a 0 pontos esetek száma (155). Vagyis, az Aggteleki-hegység 
pontos elhelyezkedését ismerik legkevésbé a vizsgálatba bevont hallgatók. 

 
 

3. Összegzés 
 
A turisztikai terekkel foglalkozó tudományos vizsgálatok más tudományterületekkel 

ellentétben nem rendelkeznek túl hosszú múlttal. A tér és az azt használó emberek 
személyisége közötti összefüggések bonyolult kapcsolatrendszere miatt a témával foglalkozó 
kutatásoknak a pszichológia, az antropológia, a szociológia, s nem utolsó sorban az építészet 
területére is ki kell terjednie. 

Az ilyen típusú kutatások egyik leggyakrabban alkalmazott módszere a kognitív 
térképezés. A módszer talán legfőbb nehézségét az adja, hogy az adott időpontban 
megragadott kognitív térképet az egyén szociális-kulturális környezete, pszichológiai 
jellemzői, iskolai tanulmányai, a vizsgált térhez viszonyított földrajzi helyzete, az 
információgyűjtés módja, a vizsgált tér adottságai, valamint az adott térről közvetített 
információk egyaránt befolyásolják, ezért csak nagyon nehezen összehasonlítható 
eredményekre vezet. Éppen ezért szükséges a vizsgálati alanyok viszonylag stabil, hosszabb 
időn keresztül (is) állandó személyiségjegyeit is bevonni a kutatásba. Erre tettünk kísérletet e 
tanulmányunkban, mert a minél több oldalról megvizsgált tényezők vezethetnek csak a minél 
árnyaltabb, pontosabb tudományos eredményekhez. 
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A falusi turizmus életminőségre gyakorolt hatása 

 
 

Abstract 
 

The purpose of this study is to examine the impact of rural tourism on quality of life in case of 
tourists and service providers. The study defines rural tourism and the tourism-specific quality of life 
in case of rural areas and finally identifies the key success factors, touches upon possible problems and 
puts forward solution for these. The presupposition of the author is that rural tourism can be successful 
only if it creates value both for demand and supply side and if the actors of the rural area cooperate 
their activities. The author emphasizes the role of suitable competences and resources. 

 
 

1. Bevezetés 
 

A falusi turizmus napjaink turisztikai trendjei értelmében különösen fontos szerepet tölthet 
be olyan országok, desztinációk2 esetében, mint Magyarország, ahol nincsenek olyan 
különösen látványos természeti attrakciók, mint például magas hegyek és tengerpart. A 
vidéken lévő kis falvak azonban természetközelségük, csendjük és kulturális programjaik által 
biztosíthatják a turisták számára a rekreációt, a szórakozást, illetve a népi élet és 
hagyományok megismerését. 

A tanulmány bemutatja, hogy milyen hatása van a sikeresen és fenntartható módon 
működő falusi turizmusnak a helyi közösség és a falura érkező vendégek életminőségére, 
továbbá hangsúlyozza, hogy ezen életminőség elérése milyen feltételeket igényel. 

 
 

2. A falusi turizmus értelmezése 
 
A falusi turizmus értelmezése Európa szerte más és más. Nagyon leegyszerűsítve azt 

mondhatjuk, hogy a városi lakosság falura történő utazását jelenti, annak érdekében, hogy 
távol a zsúfolt várostól falun élvezhessék a friss levegő és nyugalom nyújtotta idillt. A falusi 
turizmusra ezért réspiacként tekinthetünk (MINTEL 2007). 

SWARBROOKE J. (1996) szerint a falusi turizmus az európai országok 
turizmusfejlesztésének egyik prioritása azért, mert a mezőgazdaság visszaesése és a 
városiasodás miatt a vidék válságos helyzetbe került. A falusi turizmus megfelelő eszköze 
lehet a vidékfejlesztésnek, a jövedelemszerzésnek, illetve a természeti és kulturális környezet 
megóvásának. 

Nagyon könnyű lenne vidéken létrejövő turizmusként definiálni a falusi turizmust, de ez a 
definíció nem tükrözi a falusi turizmust alkotó aktivitások komplexitását, illetve a különböző 
országok eltérő értelmezéseit. GANNON (1988, idézi RÁTZ T.–PUCZKÓ L. 1998) 
megfogalmazása alapján a falusi turizmus szolgáltatások és szórakoztató programok 
összessége, amelyeket a vendéglátók és a helyi lakosok nyújtanak annak érdekében, hogy a 
turistát a térségükbe vonzzák, és ezáltal extra jövedelemhez jussanak. Ha ezt a tág 

                                                 
1 Kulcsár Noémi Budapesti Corvinus Egyetem, Szolgáltatásmenedzsment Tanszék, Budapest 
E-mail: noemi.kulcsar@uni-corvinus.hu 
2 A turisztikai kereslet kikristályosodási pontja, az a földrajzi terület, mely a turisztikai tartózkodás és élmény 
helyszíne. A látogatók számára önálló egységként, azaz meglátogatásra és tartózkodásra érdemes területként 
jelentkezik. (KASPAR C. 1992) 
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megfogalmazást elfogadjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a falusi turizmus nem csupán a 
farm- vagy agroturizmust jelenti/foglalja magában, hanem a természetközeli vakációzás 
lehetőségét, a vidéki hangulatot és a szállásadás mellet olyan további szolgáltatásokat, mint 
fesztiválok, rekreáció, gasztronómia, kézműves termékek, mezőgazdasági termékek árusítása 
stb. 

Ennek ellenére a gyakorlat eltérést mutat az egyes országokban. Görögországban például 
falusi turizmus alatt csupán tradicionális környezetben igénybe vehető szállás és étkezési 
(reggeli) lehetőséget értenek (TURNER C. 1993, idézi RÁTZ T.–PUCZKÓ L. 1998). 

Olaszország különleges példával szolgálhat számunkra, ugyanis míg Európa több 
országában szinonim fogalomként használják a falusi turizmust és az agroturizmust, addig 
Olaszországban elkülönítik a két definíciót. A falusi turizmus számukra olyan turisztikai 
tevékenységet jelent, melynek célja a vidéki táj, a helyi kultúra, a gasztronómia és a 
hagyományok megőrzése. Az agroturizmust ezzel szemben a falusi turizmus egy speciális 
esetének tekintik. Agroturizmus alatt olyan étkezési és szállásadási szolgáltatásokat értenek, 
melyeket a mezőgazdaságból élők kínálnak fel, és így a turizmust csupán a mezőgazdasági 
tevékenység kiegészítőjének tekintik. Nagy-Britanniában a ’70-es évekbeli megjelenése óta 
„zöld turizmusként” értelmezik a kifejezést. Az angol terminológia szerint ez egy olyan 
turizmusfajta, mely a szennyezett és zajos városoktól távol, idilli, békés környezetben elégíti 
ki az odalátogatók zavartalan pihenés iránti igényeit. Továbbá, a falusi turizmusra („rural 
tourism”) úgy tekintenek, mint eszközre, mely védi a vidéki környezetet.3

Finnországban a falusi turizmus leginkább egy nyaraló kibérlését jelenti, sokszor ellátás 
nélkül. Hollandiában mindez egy farm mellett lévő kempingben eltöltött nyaralást jelent 
kerékpározással, sétálással vagy éppen lovaglással egybekötve (PETERS, K. ET AL. 1994, idézi 
RÁTZ T.–PUCZKÓ L. 1998). 

A MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL (2005) értelmezése szerint a falusi turizmus falusi 
térségben történő vendégfogadást (szállás-, étkezés- és programszolgáltatás) jelent a vidék 
jellegzetes életformájának, hagyományainak megismerésével, illetve a turisták aktív 
részvételével. 

 
 

3. A falusi turizmus hatása az életminőségre 
 
Napjaink turisztikai szakirodalma (KOVÁCS B. ET AL. 2006, KOVÁCS B. 2007, MICHALKÓ 

G. ET AL. 2009) egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra a kérdésére, hogy hogyan járul hozzá a 
turizmus az életminőség növeléséhez. Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiánk (MTH 2005) 
ugyancsak az ország lakóinak és a hozzánk érkező turisták életminőségének a javítását tűzte 
ki célul, ezért az életminőség objektív mérése érdekében a szakma közös összefogásával 
hazánkban elsőként megtörtént a turizmus-specifikus életminőség definiálása4, és a turizmus-
specifikus életminőség index kidolgozása. 

A turizmus, az egyén élményszerzéssel együtt járó környezetváltozása hatással lehet az 
életminőségére, akár az utazás résztvevőjeként, akár a célterület társadalmi környezetének 
tagjaként válik a jelenség érintettjévé valaki. A hivatás- és a szabadidős turizmus számos 
olyan − az életminőség központi elemének tekintett – egészségi állapotra leginkább kedvező 
hatást gyakorló tényezővel rendelkezik, amely az emberi szükségletek kielégítése során 
aktivizálódik. A legelterjedtebb szabadidős turisztikai tevékenység, az üdülés során például a 

                                                 
3 European rural tourism: agrotouristic firms in Sardinia and their life cycle 
(http://ideas.repec.org/p/cns/cnscwp/200403.html), letöltés ideje: 2006. november 6. 
4 Az életminőség az élettel való általános elégedettség érzése, amelyet az egyén saját magának határoz meg. 
Ebben a véleményalkotásban, amelyet alapvetően szubjektív faktorok határoznak meg, a turizmus szerepet 
játszhat. 
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fiziológiai szükségletekkel összefüggő táplálkozás és pihenés, a hivatásturizmusban pedig 
éppen a munkavégzéssel szimbiózisban álló, a lelkiállapotot kedvezően befolyásoló 
megbecsülés jelentkezik. Amennyiben valaki olyan településen él, ahol a vendégforgalom 
sikeres lebonyolításához, a turisták költésének ösztönzéséhez magas szintű alap- és 
idegenforgalmi infrastruktúrát hoztak létre, ott ez a környezet a helyi lakosság életminőségét 
is kedvezően befolyásolhatja, de előfordulhatnak olyan esetek is, ahol a teherbíró-képesség 
átlépése már az életminőség romlásához vezet (KOVÁCS B. ET AL. 2006). 

Különösen fontos szerepet játszik az életminőség növelésében a falusi turizmus. A helyi 
lakosság, illetve a szállásszolgáltatók a mezőgazdasági területek csökkenése következtében 
jelentős jövedelemtől estek el és nehezebben találnak új munkahelyet. Számukra a falusi 
turizmus a jövedelemszerzés egy jó alternatívájaként szolgálhat. Azonban nem csak a falusi 
turizmus gazdasági hatásaira kell gondolnunk, hanem a társadalmi és természeti hatásokra is. 
A turisztikai fejlesztések következtében településrendezésre, parkosításra, virágosításra van 
lehetősége a falu lakosságának, továbbá olyan kulturális és szórakoztató programokat 
szervezhetnek a turistáknak, melyek a lakosság tetszését is elnyerik, hozzájárulnak tudásuk, 
toleranciájuk növeléséhez, hagyományaik és természeti értékeik megőrzéséhez, és mind ezek 
mellett szemléletmódjuk formálásához és társadalmi tőkéjük növeléséhez. A turizmus helyi 
társadalomra gyakorolt pozitív hatása abban is megmutatkozik, hogy növelheti szűkebb 
környezetük erőforrásainak megbecsülését, büszkeségüket, hozzájárul ahhoz, hogy a 
mindennapi élet során egy teljesebb, értékeit hasznosító helyen élhessenek. A falusi turizmus 
azáltal, hogy kedvezően hat a foglalkoztatásra, hozzájárul a munkahelyteremtéshez, közvetve 
felértékelheti az iskolázottság és a nyelvismeret szerepét, a továbbképzések következtében 
pedig javul a munkavégzés színvonala és növekszik az életszínvonal. 

A vendég oldaláról vizsgálva ezen kérdéskört, megállapíthatjuk, hogy a falusi turizmus 
lehetőséget biztosít rekreációra, ezáltal hozzájárul az egészséges életmód kialakításához. 
Közvetítő szerepet tölt be a különböző kultúrák között, az embereket megismerteti a népi 
kultúrával, szokásokkal és toleránsabbá teszi őket egymás iránt. A nyugalom, a friss levegő, a 
zöld övezet és lehetőség szerint a vendéglátó portáján termesztett bio zöldségek, élelmiszerek 
fogyasztása rendkívül kedvezően hat a vendégek testi-lelki egészségi állapotára. A vendég és 
vendéglátó közötti szoros kapcsolatot csak a turizmus e formája tudja biztosítani, 
hozzájárulva így hosszú távú baráti viszonyok kialakításához. A falusi turizmus rendelkezik 
továbbá az életminőségre gyakorolt azon különleges hatással is, mely az érzelmi jólétet is 
fokozza, például sok vendég esetében felidézheti azt a boldog gyermekkort, amikor a nyári 
szünetet még vidéken a nagymamánál tölthette. Végezetül nem elhanyagolható az a 
személyes biztonságérzet sem, ami egy faluban sokkal nagyobb, mint egy nagyvárosban, 
illetve az a bizalom, ami a személyes kontaktus miatt a vendéglátóval szemben kialakul. 

Az említett tényezők mind a vendéglátó, mind a vendég életminőségének növeléséhez 
hozzájárulnak, azonban csak abban az esetben érhető el életminőség-javulás, ha a desztináció 
turisztikai szolgáltatói rendelkeznek a turisták számára értéket (élményt) teremtő 
erőforrásokkal és képességekkel. 

 
 

4. A falusi turizmus életminőséghez történő hozzájárulásának feltételei 
 

A fent említettek értelmében megállapítható, hogy a turisztikai desztináció 
fenntarthatósága és életminőséghez való hozzájárulása érdekében szükség van arra, hogy a 
turisták színvonalasnak és értékesnek véljék a kapott turisztikai szolgáltatásokat, szükséges, 
hogy a kisvállalkozók is elégedettek legyenek a szolgáltatásnyújtásból származó 
jövedelmükkel, illetve a vevők és a desztináció többi szereplői is egyaránt elismerjék 
tevékenységüket. A szerző szerint a szolgáltatók akkor képesek növelni mind a maguk, mind 
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pedig vendégeik életminőségét, ha értéket teremtenek. Ezen értékteremtésnek alapvetően két 
átfogó kritériuma van. Egyrészt a desztináció szolgáltatói képességekkel és erőforrásokkal 
kell rendelkezzenek, másrészt biztosítaniuk kell azokat az értékteremtő folyamatokat, melyek 
komplex szolgáltatásokat és a turisztikai „élménylánc” folyamatosságát megteremtik 
(KULCSÁR N. 2009). 

A kínálat fejlesztése: kompetenciák növelése, erőforrások megosztása; és a kereslet 
igényeinek minél szélesebb körű felmérése: értékdimenziók azonosítása, beépítése a 
kínálatba, hosszú távon is sikeressé teheti a turisztikai desztinációt. PISKÓTI ET AL. (2002) két 
aspektusból vizsgálják a települések, régiók működésének sikerességét szolgáló képességeket. 
Egyik kiindulópontjuk a célterület komplex termékként való értelmezése. Másik 
kiindulópontjuk a versenykörnyezet változásait követő marketing irányzat, a 
kompetenciamarketing. A szerzők a régiókra értelmezett kompetencia fogalmán az adott 
terület által hordozott képességeket és szakértelmet értik, melyek egyrészt „örökölt” 
erőforrásokon alapulnak, másrészt „ember alkotta” erőforrásokból fejlődtek ki. PISKÓTI ET AL. 
(2002) alapján a falusi turisztikai célterület kompetenciarendszerét két dimenzióban (kínálati 
és kommunikációs kompetencia) összegezve határozhatjuk meg. A szolgáltatók ezen 
kompetenciák együttes birtoklása esetén már meg tudnak felelni a turisták által támasztott 
elvárásoknak és értékdimenzióknak. Kínálati kompetencia alatt az az adottságokra épülő 
konkrét termék- és teljesítménykínálat érthető, mely komplex termék- és 
szolgáltatáscsomagban jeleníthető meg, magában foglalja a tárgyi és szolgáltatási csomagot 
az igénybevételi feltételekkel és az árral kombinálva. A kommunikációs kompetencia 
magában foglalja a célcsoportokkal, érintettekkel folytatott kapcsolati marketing elemeit. 

A kompetenciák kiépítésében fontos szerepet kapnak a területi menedzsmentfolyamatok is, 
hiszen korunk turistái a desztinációba utazás során és ottlétük alatt élményeket és az élmények 
láncolatát keresik (RITCHIE, J. R. B.–CROUCH, G. I. 2003), arra vágynak, hogy üdülésük során 
folyamatosan rendelkezésükre álljanak minőségi és összekapcsolható kínálati elemek, ezekről 
folyamatos és naprakész információt kapjanak, gyarapíthassák ismereteiket, és mindezek 
mellett természetesen kifogástalan szállás- és ellátási szolgáltatásokat várnak el. 
Összességében tehát a turista számára a legfőbb érték a szolgáltatási folyamatok által 
meghatározott élmények láncolata, az „élménylánc”, melyet kínálati, információs és 
értékáramlási folyamatok alkotnak (CHIKÁN A.–DEMETER K. 2004). A siker kulcsa mindig a 
turisztikai szolgáltatásokban van, és a szolgáltatások azon komplex, minőségi 
kombinációjában, mely az új turista széles, speciális és magas szintű elvárásainak megfelelő 
élményt nyújtja. Ezért számos olyan háttér- vagy támogató tevékenységre is szükség van, 
melyek a komplex szolgáltatások előállításához, kommunikációjához, minőségéhez 
elengedhetetlenül szükségesek. Ahhoz, hogy a szolgáltatók versenyképes ajánlattal jelenjenek 
meg a turisztikai piacon, több napos programcsomagok létrehozása szükséges szolgáltatásaik 
összekapcsolásával. Problémát jelent, hogy a falusi turisztikai kínálat hazánkban 
meglehetősen szétaprózódott: a kínálatot alapvetően kkv-k nyújtják, melyek többnyire 
egymástól elszigetelten, egymással folyamatosan versenyezve működnek. Versenyképességük 
érdekében a desztinációban működő egymással horizontálisan versenyző és komplementer 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások hálózatot kell, hogy alkossanak, és szolgáltatásaikat 
kreatívan „össze kell csomagolják”. A turisztikai csomagok összeállításához és 
értékesítéséhez a szolgáltatók közötti együttműködés, ennek hiányában pedig hálózaton kívüli 
menedzsment szervezet közbenjárása szükséges több okból. Egyrészt a turisztikai kínálat 
széttagoltsága és a vállalkozások között fennálló verseny többnyire akadályozza a 
szolgáltatók önszerveződését, melyben saját maguk összefogásban csomagolják 
szolgáltatásaikat. Másrészt a kisvállalkozások sok esetben nem rendelkeznek a végfogyasztó 
eléréséhez és a közvetlen értékesítéshez szükséges tőkével és ismerettel. Természetesen 
kiemelkedően fontos a már említett kompetenciáknak a megléte, de értéket alkotni csak akkor 
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van lehetőségük a szolgáltatóknak, ha együttműködnek, megosztják szűkös erőforrásaikat, 
egységesen alakítják ki a szolgáltatásláncot és utána ezt közösön, egy egységes márkanév alatt 
kommunikálják. 

A falusi turizmus sikerességének, életminőséghez történő hozzájárulásának kritikus pontja 
tehát az értékalkotó folyamatok megléte: a szolgáltatások láncba szervezése, pontos 
információszolgáltatás és a mindezeket átfogó és legfőbb értékteremtő elemnek, a koordináló 
és az együttműködési folyamatoknak a kialakítása. 

 
 

5. Befejezés 
 
A falusi turizmus életminőséghez történő hozzájárulása nehezen hívható életre olyan 

országokban, ahol az üzleti kultúra kevéssé érett meg az együttműködésre, mint például 
hazánkban vagy a többi kelet-közép-európai országban. Ezen országokban a szerző szerint 
felülről jövő, tehát állami vagy önkormányzati kezdeményezés keretében koordináló 
szervezetek létrehozása szükséges. Elsődleges azonban a közösségfejlesztés szerepe, mely 
magában foglalja a turisztikai szolgáltatók és a lakosság közösségi tudatának felébresztését, 
az együttműködések kialakításának ösztönzését és az üzleti kultúra fejlesztését. 
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Turisztikai fejlesztések és azok hatásai az Észak-Magyarországi Régióban 

 
 

Abstract 
 

The economic and social significance of tourism has dynamically increased in Hungary for the last 
decade. The country’s revenues deriving from tourism tripled from 1990 to 1999. The overall 
convertible foreign currency revenue was 3.4 million US dollars in 1999. Approximately 250 thousand 
people work in the tourism sector, mostly employed by small and medium size enterprises. Supporting 
the operation of SMEs is in line with the economic development strategy of the central government. 
The strategy for tourism development of the Northern Hungarian Region assigns a central role to 
thermal and conference tourism, since those have a strong multiplier effect on other tourism offers 
(equestrian tourism, rural tourism, wine-tourism) and contribute to the prolongation of the tourism 
season, attract complementary activities to the region and result in revenue growth. Developing the 
main tourism attractions, also increases the private sector’s readiness for entrepreneurship, which has a 
positive effect on the region’s economic growth. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Az Észak-Magyarországi Régióban a turizmus stratégiai ágazat. Nem csupán azért, mert a 

régió az ország turisztikai vonzerőkben egyik leggazdagabb régiója, hanem a gazdasági 
szerkezetváltás közben jelentkező űr betöltéséhez kézenfekvő volt valamilyen új, a jelenkori 
helyzetben húzóágazatnak számító ágazatot megerősíteni, és a turizmus az utóbbi 
évtizedekben tényleg ilyen ágazattá vált a fejlett országokban. 

A régióban kiemelt jelentőségű ez a tevékenység, mivel jó adottságokkal bír. Ilyenek 
például az Északi-középhegység, annak hegyvidéki, dombvidéki és völgyi tájaihoz, a 
Tiszához és az azt követő alföldi részekhez kapcsolódó természeti értékek, valamint a gazdag 
történelmi múlt emlékei is szép számmal megtalálhatók ebben a régióban. 

Ez a gazdagság nem csupán lehetőség, de felelősség is. Az értékek feltárásában, 
megőrzésében, a következő generációknak való átadásában, végső soron a nemzeti kultúra 
építésében, átadásában a turizmusnak meghatározó szerepe lehet. 

Az ágazat jelentősége, a régió gazdasági fejlődésén túl a fenntartható fejlődésben, a 
társadalmi kohézió megteremtésében, a regionális identitás formálásában játszott szerepe 
miatt áll az Európai Unió által támogatott fejlesztések középpontjában. Ez már az 
előcsatlakozási alapok felhasználásának idején megjelent, de igazából áttörő és nagyobb 
volumenű beruházások 2004. május elseje után váltak megvalósíthatóvá. Ebben a 
tanulmányban ezeket a fejlesztési programokat mutatjuk be, azok összefoglalását és néhány 
mintaprojektet, melyek jól demonstrálják mennyire sokszínű és gazdag ez a régió turisztikai 
adottságok terén és azok milyen hatással vannak környezetükre. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Rácz József ITD Hungary Zrt., Eger E-mail: jozsef.racz@itd.hu 
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2. A turisztikai projektek fejlesztésének tapasztalatai az európai uniós programokban 
 

2.1. Előcsatlakozási alapok 
 
HU9705 Területfejlesztési Phare Program 
Az 1997 decemberében útjára indított HU9705-ös Phare Program a negyedik volt a 

területfejlesztési Phare programok sorában. A korábbi regionális Phare programokhoz 
hasonlóan az 1997-es program stratégiai célkitűzése az EU-csatlakozásra történő felkészülés 
elősegítése volt. Ennek a folyamatnak a területfejlesztésben elsődlegesen az a célja, hogy 
támogatási konstrukciók keretében kiválasztott fejlesztési projektek megvalósításán keresztül 
kialakuljanak az EU rendszerével összhangban álló politikák, intézmények és 
mechanizmusok, valamint hogy az ország képes legyen befogadni, és hatékonyan felhasználni 
a Strukturális Alapokból érkező jövőbeni lehetséges támogatásokat. Ennek megfelelően az 
1997-es országprogram részeként elfogadott Dél-Dunántúli és Északkelet-magyarországi 
Területfejlesztési Phare Program elsődleges célkitűzése az ország egyes régiói közötti 
gazdasági, szociális különbségek mérséklése, valamint a területfejlesztés 
intézményrendszerének továbbfejlesztése. A rendelkezésre álló forrásokat – hasonlóan az 
előző programokhoz – továbbra is csak hátrányos helyzetű térségekre (így magas 
munkanélküliséggel sújtott ipari válságterületek, elmaradott rurális területek) koncentrálva 
használhatták fel a kiválasztott célrégiókban. A célkitűzéseket figyelembe véve az ország 
akkori leginkább leszakadó megyéit magában foglaló északkelet-magyarországi (Borsod-
Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-
Bereg) megyék és dél-dunántúli (Baranya, Somogy, Tolna, Zala) megyék lettek célterületként 
meghatározva. 

Az alprogram célja: A 1997-es területfejlesztési Phare program célrégiói magukban 
foglalták Magyarország legelmaradottabb aprófalvas, határ-menti térségeit Észak-
Magyarországon és a Dél-Dunántúlon. A falusi, vidéki turizmus fejlesztése komponens a 
vidéki szálláshelyek számának bővítését, a vendégvárók szakmai felkészítését célozta. 

Ekkor még a területfejlesztésnek integráns részeként kezeltük a Vidékfejlesztést. 
Ebben az alprogramban az alábbi fejlesztési területekre lehetett pályázni: 

 termékfejlesztés, 
 falusi turizmus, 
 az együttműködés új formái a termelés és a marketing területén, 
  erdősítési intézkedések, valamint innovatív közösségfejlesztési komponensek 

keretében. 
Nagyon fontos eleme volt a helyi, térségi vendégváró hálózatok megszilárdítása, a térségi 

turisztikai kínálat piacra juttatása. A támogatott projektek két nagy csoportba sorolhatók. Egy 
részük mintaszerűen, igen nehéz körülmények között, széleskörű összefogásra építve tárt fel 
illetve hozott létre olyan turisztikai kínálatot, amely a térséget nem ismerők számára korábban 
láthatatlan, sőt elképzelhetetlen volt, elsősorban a célrégiók aprófalvas, szegény és elmaradott 
területein. Valószínűsíthető, hogy az e körbe tartozó projektek csak e program 
kezdeményezésére, a támogatási célok szabad, konstruktív értelmezési lehetőségére és 
ösztönző hatására jöttek létre, például a Dráva menti kishajózási és a zempléni 
turizmusfejlesztés projekt. 

A projektek másik köre – Északkelet-Magyarországon – a termálkincs kiaknázására, a 
fürdőkínálathoz kapcsolható turisztikai elemekre vonatkozott. Összességében e komponens 
iránt mutatkozott meg a pályázat kiírásakor a legnagyobb érdeklődés, sőt a várakozások 
túlzottak is voltak. A nyertes projektek eredményeit áttekintve azt látjuk, hogy itt valósult 
meg a legszélesebb körű települési összefogás, itt érvényesült leginkább a szektorokon átívelő 
partnerség. 
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Egy mintaprojekt Hollókő világörökség minőségi turizmusának fejlesztése. 
Eredmények: 112 falusi turizmusban szállást kínáló ház fűtési rendszerének kialakítása; 

pihenőpark; 6 km kerékpárút tereprendezés Hollókő és Rimóc között; kölcsönzés 
megoldására 4 kerékpár; 5 km-es túraútvonal a vár körül; 5 hulladéktároló konténer; 
kistérségi (12 település) vonzerőleltár; 9 fakultatív programcsomag; információs csomag 
három nyelven 5-10 ezer példányban. 

A Phare 2001 Turizmusfejlesztés az Észak-Magyarországi Régióban Program következett, 
amelyben a turizmus, mint fejlesztési terület önállóan jelent meg az európai uniós támogatású 
regionális programokban. 

Magyarország turisztikai vonzerőkben gazdag, számos természeti és kulturális örökséggel 
rendelkezik. A turisztikai attrakciók azonban területileg egyenetlen eloszlásúak, 
kihasználtságukban meghatározó a szezonalitás, jellemző az idegenforgalmi vonzerők 
egymástól független fejlesztése és piaci megjelenése, a fogadó-kapacitás szűk 
keresztmetszete. Magyarországon a kilencvenes évek elején indultak az első területfejlesztési 
Phare programok az Európai Unió támogatásával, melyek – mind a regionális, mind a határ 
menti programok – közvetve vagy közvetlenül jelentős turisztikai fejlesztéseket 
eredményeztek. Turisztikai elemek számos formában mutatkoztak meg a projektekben, így 
szálláshelyek kialakítása és bővítése, kulturális rendezvények, fesztiválok szervezése a 
határtérségekben, kerékpárutak építése, vagy önálló területként, mint a „Termálgyűrű a Dél-
Alföldön” vagy a „Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban” programokban – 
csak néhányat említve a példák hosszú sorából. 

Észak-Magyarország gazdasági helyzetének, versenyképességének alakulását jelentős 
értékben befolyásolja a régió turisztikai fejlesztéseinek iránya és üteme. 

Egy másik példa: Zsóry fürdő fejlesztése. 
 

 
 

1. kép 
 
A pályázó Mezőkövesd Város Önkormányzata volt. 1993. óta a Zsóry Gyógy- és 

Strandfürdő kizárólagos tulajdonosa, melyet 1994-től a többségi tulajdonában lévő 
Mezőkövesdi Városgazdálkodási Részvénytársaság működtet. A társaság feladata többek 
között a fürdőüzemeltetés, ivóvíz szolgáltatás, gőz-, melegvíz-ellátás, szennyvízkezelés, 
hulladékkezelés és a helyi járatú autóbusz üzemeltetése. 
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2.2. A Regionális Operatív Programok 
 
A korábbi programokban megszerzett tapasztalatok már biztos alapot és hasznos segítséget 

jelentettek a 2004-ben meghirdetett Regionális Fejlesztési Operatív Programban (ROP), 
melynek keretében a 2004-2006 közötti időszakban közel 110 milliárd Ft támogatás volt 
fordítható fejlesztésekre. 

2004 óta hazánk számára is elérhetők az Európai Unió strukturális alapjainak fejlesztési 
forrásai. Az elnyerhető támogatások egyik célterülete a turizmus, ezen belül a turisztikai 
vonzerők fejlesztése (ROP1.1) és a fogadóképesség növelése (ROP1.2). A 2004-2006 közötti 
időszakban rendelkezésre álló források felhasználásáról a támogatási döntések megszülettek, 
így az ezekből megvalósuló projektek a közbeszerzési eljárást követően a megvalósítás fázisa 
után vannak. A források felhasználásának hatékonyságáról a turisták mondanak ítéletet 
fogyasztói magatartásukkal, a projektek gazdaságossági prognózisait pedig az üzemeltetési 
tapasztalatok fogják levizsgáztatni. 

Minden szereplő érdeke volt a források hatékony felhasználása, ugyanakkor az európai 
uniós pályázati lehetőségek térnyerésével egyúttal egy tanulási folyamatban is részt veszünk, 
amelynek során a pályázatok kiírói, készítői és kedvezményezettjei egyaránt megismerik az új 
rendszert és a folyamatokat. 

Ebben a célja a projektfejlesztés – pályázatkészítői oldalról nyert – tapasztalatainak 
összefoglalása. Reméljük, hogy általa egyre többen kapnak kedvet a pályázáshoz, továbbá a 
következő tervezési időszakban (2007-2013) kiírásra kerülő pályázatok támogatásával 
növekvő számú, nemzetközi vonzerővel bíró turisztikai attrakció valósulhat meg. 

A ROP egyik kiemelt területe a természeti értékek és a kulturális örökség turisztikai célú 
fenntartható hasznosítása, ezen belül is a turisztikai vonzerők fejlesztése és a turisztikai 
fogadóképesség javítása. A turizmus fejlesztése céljából támogatható: − olyan nemzetközi 
szinten is versenyképes turisztikai attrakció, termék fejlesztése, amely az ország sajátos 
kulturális örökségeire és természeti értékeire épít, az idegenforgalmi vonzerők regionális 
koncentráltságának csökkentése és az ezekhez kapcsolódó marketing tevékenységek; − 
kereskedelmi szálláshelyek színvonalának és szolgáltatásainak javítása, új szálláshelyek 
létesítése, a szálláshelyek környezetbarát üzemeltetése, turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó 
szolgáltatások bővítése. 

A 2008-ban befejeződő program több mint 400 projektjének egynegyede szolgál turisztikai 
fejlesztést, a támogatási keret több mint 50 milliárd Ft volt. 

 
 

3. A turizmus fejlesztésének kérdései az Európai Unióban és Magyarországon 
 
A magyar gazdaságban a turizmus igen jelentős helyet foglal el. A 2005 évi statisztikai 

adatok szerint ezen ágazat hozzájárulása a bruttó nemzeti termékhez meghaladta az 5%-ot, ha 
azonban tovább gyűrűződő hatásokat is figyelembe vesszük, akkor a 8%-ot. Az ágazaton 
belül a szálláshely – szolgáltatás és vendéglátás növekedése közel 7%, míg a nemzetgazdasági 
átlag „csak” 4% körül mozgott. 

Fogyasztási oldalról vizsgálva is igen szép eredményt könyvelhet el ez az ágazat; a teljes 
fogyasztás több mint 9%-át, mintegy 1 100 milliárd Ft-ot. A biztató eredmények azonban 
csak akkor lehetnek tartósak, ha az ágazatban résztvevők – vállalkozások, önkormányzatok, 
állami szervek és a turizmus területén működő más szervezetek – magasan képzett 
munkatársakat foglalkoztatnak, és a keresletnek megfelelően alakítják ki stratégiájukat. 

A további fejlesztésekkel kapcsolatosan megfontolandó kulcskérdések a régióban: 
 Mennyi és milyen típusú turistát kíván vonzani a régió, ország és annak lakossága? 
 Melyek a települések, a kistérségek, a régiók, az ország turisztikai célpiacai? 
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 Mennyi azon turisták száma, amelyek igényei – figyelemmel a fogadóhely fizikai, 
társadalmi és környezeti teherbírására – még kielégíthetők? 

 Hogyan tudnak a turisták a helyi lakosság életminőségének javulásához 
hozzájárulni? 

Intervenciós területek a következők: 
1) a turisztikai szolgáltatások fejlesztése (pl. a tömegturizmussal szembeni alternatív 

formák, infrastrukturális beruházások, foglalkoztatási törvény, közlekedés 
deregulációja), 

2) a turisztikai szolgáltatások iránti kereslet ösztönzése (pl. támogatás, szociál-turizmus, 
határ formalitások megszüntetése), 

3) a turisztikai vállalkozások üzleti-működési környezetének szabályozása (pl. 
fogyasztó védelem, állami támogatás, versenypolitika), 

4) a környezet és a turizmus igényeinek összehangolása (pl. falusi turizmus, 
környezetvédelmi mérések, Strukturális Alapok). 

A turizmus kedvező gazdasági hatásai az alábbiak lehetnek: 
 munkahelyteremtés, 
 infrastruktúra-fejlesztés, 
 sokszorozó hatás, 
 területfejlesztés, 
 a gazdaság szerkezeti változása, 
 a hagyományos tevékenységek támogatása, 
 adók, árbevételek növekedése, 
 külső (anyagi és szellemi) források bevonása, 
 szolgáltatásbővülés. 

 
 

4. Észak-Magyarországi Operatív Program (2007-2013) 
A turizmus rosszul hasznosított, kedvező turisztikai adottságú területei a régióban: 
 
Az Észak-magyarországi régió máig kiaknázatlan adottsága a turizmus. Több üdülőkörzet 

is található a régió területén: Mátra-Bükk, Tisza-tó, Aggtelek és környéke, Felső-Tisza 
szakasz, Cserhát és környéke, Zemplén. A régió meghatározó vonzerői az alábbiak: 

 Eger térsége a történelmi hagyományokkal, várral és történelmi városközpontjával, 
valamint a környező területek természeti szépségével (Szalajka-völgy, Bükk), szőlő- 
és borkultúrájával (pl. Noszvaj), valamint gyógy- és termálvizeivel (Mezőkövesd, 
Egerszalók, Bogács); 

 Miskolc térsége a nemzetközileg jelentős rendezvényeivel, értékes természeti 
területeivel, pl. Lillafüred, Ómassa, Miskolc-Tapolca, az egyedülálló gyógyvízzel 
rendelkező barlangfürdővel; 

 A természeti értékek és a kulturális örökség harmóniáját megjelenítő három 
világörökségi helyszín: a kulturális hagyományokat és a népi építészeti értékeket 
őrző Hollókő, a cseppkőbarlangjáról híres Aggtelek-Jósvafő karszt barlang – História 
völgy és a világhírű borászattal rendelkező Tokaj-Hegyalja; 

 A régió az ország várakban leggazdagabb térsége működő várakkal, a várak 
megmaradt romjaival, mely épített értékeket kiegészítik a régió jelentős kastélyai (pl. 
Füzérradvány, Edelény); 

 Hegy- és dombvidéki területek a tiszta levegőjükkel, egyedülálló természeti 
értékeikkel és túraútvonalaikkal (pl. Ipolytarnóci őslelet – geopark, 
Karancs-Medvesalja és Mátra térsége az ország legmagasabb pontjával Kékes-
tetővel); 
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 Tisza-tó, Tisza, Hernád, Bodrog, Sajó és a kisebb vízfolyások menti területek a 
természet érintetlenségével, illetve a vízi turizmus kínálta kiváló adottságokkal és 
sportolásra, horgászatra alkalmas bányatavak és víztározók; 

 A régió gyógy- és termálfürdői, gyógybarlangjai kedvező lehetőséget nyújtanak az 
egészségturizmus és modern rekreációs szolgáltatásokat igénylőknek; 

 A fő attrakciók mellett a helyi kínálatot színesítik a nemzetközileg is jelentős 
kulturális rendezvények (pl. miskolci operafesztivál, tiszaújvárosi triatlon nagyhét, 
egri végvári vigasságok és a bikavér ünnepe, hollókői várjátékok, húsvét), 
népszokások (pl. palóc folklór, Matyóföld). 

A régióban jelenlévő gyönyörű természeti környezet, a kulturális és sport programokat 
kínáló városok jelenléte ellenére a térség turizmusa messze elmarad a lehetőségektől. Ezek 
célirányos fejlesztésével tehető még vonzóbbá a régió úgy a belföldi, mint a külföldi turisták 
számára. 
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Miskolc-Tapolca – Majd elválik? 

 
 

Abstract 
 

After 1990 new organizational problems have risen between a lot of tourism settlements and their 
parts in Hungary. The touristic parts of settlements tried seceding from the head-settlements and they 
wanted to operate like a new administrative unit in the future. 

At the end of 2005 this process reached Miskolc. There was a popular vote in Miskolctapolca, but 
in the long run this was inefficient, so the city worked henceforward like previously. As an answer to 
the problem the governance of the city completed a volume “Development plan of tourism in 
Miskolctapolca”. From the many beautiful plans in this volume only a few materialized, so the 
discontent of people, who lived in Miskolctapolca, grew further. In December 2008 a new popular 
vote was held, which finally declared the defection of Miskolctapolca from Miskolc. This paper 
introduces the arguments and the contra arguments and the processes what will affect the future of 
Miskolctapolca. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Magyarországon 1990 után, a gazdasági szerkezetváltás keretében, több település esetében 

is az idegenforgalom fejlesztése előtérbe került, és a turizmus adta gazdasági lehetőségek 
felértékelődtek. A települések számba vették a területükön található desztinációkat, megindult 
a már meglévő turisztikai adottságok fejlesztése mellett az újonnan feltárt látnivalók, 
szolgáltatások kiépítése is. Előnyt élveztek az arculatváltás során azok a városok, községek, 
amelyeknek egyes részein már régóta jól működő, ismert idegenforgalmi helyszínek, 
szolgáltatások voltak. Különösen jól működött a folyamat azokon a helyeken, ahol valamilyen 
fürdő vagy vízzel kapcsolatos egyéb szolgáltatás állt rendelkezésre. 

A későbbiekben a látnivalóval rendelkező településrészek felismerték annak lehetőségét, 
hogy ha közigazgatásilag különválnak, akkor a turisztikai bevételekből jobban, számukra 
megfelelőbben tudják felhasználni a javakat és a jövőre vonatkozó fejlesztési terveket is 
célirányosabban tudják megfogalmazni, mintha egy nagyobb település részei lennének. 

Az idegenforgalomból származó bevételek elosztása és a fejlesztéseknél történő 
felhasználása azonban komoly érdekkülönbségeket hozott létre (MICHALKÓ G. 2005). 

Ebből kifolyólag a rendszerváltozás óta számos település esetében ösztönözte az 
idegenforgalom a közigazgatásilag megjelenő elszakadási szándékot (BELUSZKY P. 1999). 

Sok esetben a rendszerváltozásnak sem sikerült meglazítani a korábbi településrész-
kapcsolatokat, így maradt egyben Miskolccal Lillafüred és Miskolctapolca, Kaposvárral 
Kaposfürdő, Orosházával Gyopárosfürdő (MICHALKÓ G. 2005). 

Miskolc esetében ez a helyzet megváltozott 2005. január 16-án, amikor első ízben tartottak 
népszavazást Miskolctapolcán arról, hogy leválnak Miskolcról. A szavazólapon egy kérdés 
szerepelt: "Egyetért-e Ön azzal, hogy Miskolctapolca új, önálló községgé alakuljon?" 

Ekkor még, 57%-os részvétel mellett, elutasították az elszakadást a lakosok. 
A város vezetése, érzékelve a tapolcaiak nagyfokú elégedetlenségét, válaszként elkészítette 

2005 szeptemberében Miskolctapolca Turisztikai Fejlesztési Stratégiáját. A tervezetben 
három fő területen szándékoztak változtatni az akkori állapotokon. 

                                                 
1 Siskáné Dr. Szilasi Beáta Miskolci Egyetem, Földrajz Intézet, Miskolc E-mail: ecobea@uni-miskolc.hu 
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Az első stratégiai program a turisztikai szolgáltatások fejlesztését, a második a 
környezetminőség és infrastruktúrafejlesztést, a harmadik pedig az értékesítési és promóciós 
háttér fejlesztését célozta meg. A tervek közül csak nagyon kevés valósult meg, így ez is 
tovább fokozta az addig meglévő szembenállást a város vezetése és a miskolctapolcai lakosok 
között, és egyéb tényezők mellett ez vezetett a második népszavazáshoz, melyre 2008. 
december 7-én került sor. 

 
 

2. A kutatás előzményei folyamata, módszere 
 
Már a 2005-ben lezajlott népszavazás során megfigyelhető volt, hogy mennyire eltérően 

látják és értékelik a vitázó felek az adottságokat és hiányosságokat. A téma összetettsége 
indított minket arra, hogy Miskolctapolca történetével, a kialakult helyzettel részletesebben is 
foglalkozzunk. Ennek keretében összegyűjtöttük és feldolgoztuk a rendelkezésre álló adatokat 
a településrész történelméről, társadalmi és gazdasági adottságairól, valamint turisztikai 
jellemzőiről. Többször problémát jelentett, hogy az adatok és mutatók egy része csak Miskolc 
városra vonatkozott, és nem volt településrészekre lebontva. Nagy segítséget jelentett, hogy a 
fejlesztési tervek nyilvánosságra kerültek, így az interneten is megtalálhatóak. A feldolgozás 
folyamán felhasználtuk a helyi sajtóban megjelent cikkeket és a különböző fórumokon 
megjelent véleményeket is. 

A kutatás során kialakítottunk egy kérdőívet a szállásadók számára, illetve egy másikat a 
vendégek részére. Az empirikus vizsgálati és a statisztikai eredmények összesítését követően 
a fő hangsúlyt, a konkrét adatokkal alátámasztott, érvekre és ellenérvekre fektettük, melyek 
végül a településrész elszakadásához vezettek. A témához kapcsolódóan két diplomamunka is 
született, melyek teljesen eltérő szempontokat és mutatókat elemeztek. A vizsgálatot 2008-
ban zártuk, mivel jelenleg a miskolctapolcaiak a köztársasági elnök jóváhagyó döntésére 
várnak, hogy Tapolcafürdő néven megkezdhessék új, önálló életüket. A jövőben tervezzük, 
hogy a település további sorsát nyomon követve megvizsgáljuk majd a korábbi érvek és 
ellenérvek helytállóságát. 

 
 

3. Miskolctapolca természet- és társadalomföldrajzi jellemzői, néhány történeti részlet 
 
A Miskolctapolcán lévő melegvíz-felhasználásának története közel 750 éves múltra tekint 

vissza. A honfoglalás után a Miskolc nemzetség kezébe került. A XIII. században Benedek 
rendi kolostort alapítottak itt, a telepítőtényezők között már ekkor megtaláljuk a meleg 
karsztforrásokat. Tapolcán építették fel a Miskolc nemzetség monostorát 1208-1218 között, 
Borsod akkori ispánja II. Jakab révén. Az apátság 1526-ig a mindenkori uralkodók kezében 
maradt (DOBROSSY I. 2004). 

1711-ben Kollonich Zsigmond váci püspök, aki tapolcai apát is volt, levelében felhívja a 
vármegye figyelmét a fürdő rossz állapotára. 1723-ban a váci püspök – felismervén a fürdő 
hasznosságát – elrendelte, hogy a forrás helyén emeljenek megfelelő fürdőépületeket. A 
püspök parancsára a vizet három tavacskába vezették, és ugyanannyi kamrácskát építettek 
hozzájuk, hogy ki-ki státuszához és rangjához méltóan egyedül, vagy övéivel külön 
medencében folytathassa és élvezhesse a fürdőzést. Szintén ebben az időszakban kért 
segítséget a tapolcai apát a vármegyétől, hogy meg lehessen óvni a meleg vizet, ehhez egy 
fából épült fürdőház létesült 1743-ban, a hideg víz elvezetése pedig egy árokrendszer 
segítségével valósulhatott meg (DOBROSSY I. 2004). 

Az 1830-as években a tehetősebb vendégek már fedett fürdőben tölthették idejüket, ott 
gyógyultak. A létesítmény népszerűségét és gyógyító erejét is bizonyítja, hogy a fürdőépületet 
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rendszeresen újjá kellett építeni, mert elhasználódott. A XIX. század végén Miskolc városa 
megvásárolta Tapolcát az egyháztól (a munkácsi püspöktől), 1934-ben pedig üdülőhellyé 
nyilvánították. 1923-ban megépült a strandfürdő, 1938-ban pedig lebontották a régi 
fürdőépületeket, majd megnyitották az új tavi-fürdőt és a fürdőházat. Az 1930-as években 
fedezték fel a 150 méter hosszú barlangot, melyet folyamatosan fejlesztettek, majd 1959-ben 
átadták a közönségnek a barlangfürdőt. 1969-ben szabadtéri medencével is kiegészült a 
fürdőközpont. Tapolca 1950-ig Görömböly része volt Görömbölytapolca néven, ezt követően 
Miskolchoz csatolták az anyaközséggel együtt (DOBROSSY I. 2004). 

Miskolctapolca vízellátási szempontból is meghatározó szerepet tölt be Miskolc életében. 
Az itt fakadó hideg karsztforrások foglalásával biztosítják Miskolc város ivóvízellátásának 
50%-át, ami 1998-ban havonta 950 000 m3

  tiszta, egészséges, rendkívül jó ízű ivóvizet jelent. 
A legbővizűbb karsztforrások általában a Bükk peremén fakadnak. Ezek közül az egyik 
legnagyobb a Miskolctapolcán lévő egykori hidegvizű forráscsoport, mely ma szivattyúzott 
karsztforrásként adja le vizét. Miskolctapolca igen jelentős – ma már egyetlen – meleg forrása 
a Barlangfürdőben lévő Termál-forrás, mely kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, 
langyos vizű, időnként felszínig felemelkedő karsztforrás. Vízhőmérséklete 24-31 oC között 
ingadozik, de átlagban 30 oC-kal lehet számolni (LÉNÁRT L. 1999.). 

Miskolctapolca társadalomföldrajzi jellemzőiről általánosságban megállapítható, hogy 
kedvezőbbek, mint Miskolc hasonló mutatói. Ez megmutatkozik az általános demográfiai 
trendekben, egyrészt a városrészben fiatalosabb a korszerkezet, kevésbé jellemző az 
elöregedés (1. táblázat), másrészt, míg Miskolc esetében az utóbbi 5 évben vándorlási 
veszteséget tapasztalunk (-1,2%), addig Tapolcán folyamatosan vándorlási többlet jellemző 
(1,6%). A bevándorlási többlet kompenzálni tudja a természetes fogyásból származó negatív 
értékeket, így a városrész népességszáma folyamatosan nőtt 2002-2007 között (1. táblázat). 

Miskolctapolca lakosságának korösszetétele (2002-2007). 
 

1. táblázat. Miskolctapolca lakosságának korösszetétele, a városrész népességszáma (2002-2007) 
(Forrás: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal gyűjtése) 

 

Évek 0-14 évesek 15-39 évesek 40-65 évesek 65 év felettiek Összesen 

2007. 391 913 1 097 444 2 845 
2006. 381 894 1 098 429 2 802 
2005. 389 901 1 073 434 2 797 
2004. 396 926 1 040 394 2 756 
2003. 363 914 1 009 421 2 707 
2002. 359 889 1 007 426 2 681 

 
Miskolctapolcán – annak üdülő- és zsáktelepülés jellege miatt – az ipar nem honosodott 

meg, így a turizmus lehet az egyetlen munkahelyteremtő és befektetés ösztönző kitörési pont. 
Jelenleg a vállalkozások jelentős részét a szállásadók adják. A településrész gazdaságilag 
aktív lakossága a város más területeire jár dolgozni. Miskolctapolcán nem jellemző a 
munkanélküliség. Miskolctapolcán nagyobb a magasabb végzettségű, tehetősebb lakosok 
aránya, mint a város esetében, ami a települési környezet jellemzőiben is megjelenik. 
Miskolctapolca lakó- és üdülőzónának egyaránt minősül. A településrészen – bár 
folyamatosan nő a lakóingatlan célú beépítések aránya – még mindig meghatározóbb az 
üdülőhely jelleg. A településrészi arculat főbb részei: 15% lakóterület, 40% komplex 
hasznosítású, korábban zártkerti besorolású terület (jellemzően kiskerti gazdálkodás és aktív 
kikapcsolódás) és mintegy 35% természetközeli jellegűt vagy aktív zöldfelület. A lakosság 
által épített lakóházak jellemzően magas árfekvésű és nehezen értékesíthető ingatlanok. A 
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településrészen összesen 750 lakóház van, amelyek között jellemző az esztétikus épületek 
magas aránya (BODONYI CS. 2007.). 

 
 

4. Turisztikai jellemzők, az empirikus vizsgálat eredményei 
 
Miskolctapolca turisztikai jellemzői közül kiemelten fontos a látogatói létszám, ami főként 

a Barlangfürdőhöz kapcsolódik. Ha megvizsgáljuk Miskolc jelentősebb idegenforgalmi 
látnivalóit (1. ábra) a látogatottság alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a legtöbb turista a 
Barlangfürdő miatt érkezik a városba. Az utóbbi években a fürdő fejlesztésének köszönhetően 
– új látványtermek kialakítása, gyógyászati szolgáltatások szélesítése, a szabadtéri fürdőrész 
bővítése – egyre növekedett a látogatói létszám. Eközben a három egyéb látnivaló látogatói 
létszáma ingadozást mutat, 2000-2001-ben a Kisvasutat és a Vadasparkot is kevesebben 
látogatták, a Diósgyőri Vár esetében pedig stagnálás figyelhető meg. 
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1. ábra. A legfontosabb miskolci turisztikai attrakciók látogatottsága 1991-2002 között. (Forrás: 
Miskolc MJV Várospolitikai és Informatikai Osztály, KSH) 

 
Miskolctapolca kiemelten fontos abból a szempontból is, hogy a szálláshelyek jelentős 

része itt található, ezek általában jó minőségű, többféle igényt kielégítő szolgáltatási 
egységek. A 2. ábrán látható a külföldi és belföldi vendégek létszáma, valamint az általuk 
eltöltött vendégéjszakák száma. Összességében megállapítható, hogy 2007-ben és 2008-ban 
Miskolc összes vendégéjszakájának jó része Miskolctapolcán realizálódott. Az átlagos 
tartózkodási idő is Tapolcán volt a legmagasabb, 2,4 vendégéjszaka. 
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2. ábra. Miskolctapolca és Miskolc külföldi és belföldi vendéglétszámának alakulása, valamint az 

általuk eltöltött vendégéjszakák száma 2007-2008. (Forrás: KSH) 
 
Az empirikus vizsgálat során megfigyelhető volt, hogy a vendégek és a szállásadók is 

kifogásolták azt, hogy csak a Barlangfürdő jelent kiemelt vonzerőt, időtöltési lehetőséget. 
Mindkét szinten hiányolták az egykori szabadtéri strandot, kiemelték, hogy jelenlegi 
formájában a környezetbe nem illő, „elrettentő” területe a városrésznek. Mindkét csoport 
hiányolta ezen kívül az élelmiszerüzleteket, a parkok nem megfelelő rendben tartását. A 
szálláshelyek kiválasztásánál elsősorban természetesen az árakat vették figyelembe, de 
fontosnak tartották a felszereltséget is. A szállásadóknál a legnagyobb gondot az jelentette, 
hogy annak ellenére, hogy a Barlangfürdő egész évben üzemel, mégsem sikerül megszüntetni 
a szezonalitás jelentette gondokat. Téli időszakokban (szilveszter kivételével), valamint a 
hétköznapokon nagyon alacsony a szálláshelyek kihasználtsága. A szállásokat főként az 
interneten hirdetik, és elenyésző a turisztikai kiadványokban, utazási irodákban való 
megjelenés. Kiemelték a szállásadók, hogy szerencsére sok a visszatérő vendégük, akik a 
családias légkör, az udvarias kiszolgálás és a széleskörű szolgáltatások miatt keresik fel évről-
évre a szálláshelyeket (SZEKRÉNYI E. 2009.). 

 
 

5. Érvek és ellenérvek; összegzés 
 
A településrész adottságai és turisztikai jellemzői alapján összefoglalva a következő érvek 

döntöttek az elszakadás mellett:  
1. Miskolctapolca fejlesztése az utóbbi időben nem a megfelelő ritmusban zajlott, a 

tervezett beruházások közül csak kevés valósult meg. 2. A szolgáltatások hiányosak és a 
meglévők színvonala sem megfelelő, szükség lenne a bolthálózat fejlesztésére. 3. A városrész 
pusztuló, folyamatosan romló környezete, ami az itt élők és a turisták számára is kellemetlen, 
feltétlen változtatást igényel. 4. Rossz minőségű az úthálózat, a többi hasonló fürdőhelyhez 
mérten romló közbiztonság. 5. Az idegenforgalmi bevételek jobb felhasználásával 
hatékonyabb módon fejleszthetnék a tapolcaiak a saját környezetüket, arra tudnák fordítani az 
anyagi javakat, ami kiemelten fontos. 
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A város részéről a következő érvek, és ellenérvek hangzottak el: 
1. A Barlangfürdő kiemelt fejlesztést kapott, az egykori szabadtéri strand fejlesztését 

továbbra is tervezik. 2. Felújították az úthálózatot, valamint az Őspark közvilágítását. 3. 
Európai színvonalú játszótereket hoztak létre. 4. Megépült a Kalandtúra park, valamint a 
száraz Bobpálya, ami bővítette a turisztikai szolgáltatások körét. 5. Óvoda felújítás és bővítés 
történt, felújították az ivóvízvezetékeket, valamint a szennyvízcsatorna hálózatot. 6. 
Fejlesztették a parkolási rendszert (MINAP 2008.). 

A legutóbbi szavazás végeredményét már tudjuk, azonban számos olyan problémával is 
szembe kell néznie mindkét félnek, amiről a hivatalos érvelések nem szóltak. 

Összefoglalásként ezeket vesszük számba. Az egyik lényeges kérdés az lesz, ha Tapolca 
leválik, miként fogják megoldani a városba irányuló közlekedést. Jelenleg a városközpontból 
(Búza tér) indul a 2-es busz a városrészbe, nyári időszakban nagyobb járatsűrűséggel. A saját 
önkormányzat fenntartási költésegeit kimutató elszámolás bizonyítottan nem valós adatokat 
tartalmazott. A jelenlegi óvoda és általános iskola miskolci székhelyű intézmények 
tagintézménye, ezek fenntartási költségei is az új önkormányzatot fogják terhelni. A 
közművek, az egészségügyi intézmények használatában is jelentős változásokra lehet 
számítani. Az Egyetemváros területén október 5-én került átadásra az új városi sportuszoda, 
az elszakadást követően ez a város határán foglal majd helyet, de némi konkurenciát jelent 
Tapolcának. A város a leválással elveszíti legfőbb turisztikai desztinációját, melynek 
fejlesztésébe jelentős összegeket fektetett. Miskolcnak azzal is számot kell vetni, hogy 
miközben a környéken lévő településeken (Sárospatak-Végardó, Tiszaújváros, Mezőkövesd, 
Bogács, Kazincbarcika) egyre intenzívebben fejlesztik a fürdőket, addig a városban egyre 
romlik a helyzet. Miskolctapolca elvesztését követően, a Sportuszodán kívül, a városban 
maradó strandok állapota nem megfelelő. Összességében mindkét félnek jelentős változásokra 
kell számítania, az ezzel kapcsolatos tárgyalások valószínűleg még hosszan el fognak 
húzódni. 
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Pádárné Török Éva1

 
Árvízjárta területek ökoturisztikai fejlesztésének lehetőségei és korlátai 

Béda-Karapancsa példáján 
 
 

Abstract 
 

Die ökotouristische Darstellungsmöglichkeiten der Béda-Karapancsa Region werden durch die 
Flutwellen der Donau wesentlich beeinflusst. Es zeigen sich signifikante Unterschiede zwieschen der 
Schwankung der Wasserhöhe der Vorlandgebiete (Aussere-Béda) und der der Totaerme und Kanaele 
im allgemeinen mit reguliertem Wasserhöhe (Innere-Béda, Ferenc Kanal). Der Abzug der 
Hochwaesser war in den letzten Jahren völlig unregelmaessig, so wird die Planbarkeit der 
ökotouristischen Dienstleistungen auch schwieriger. Die Taetigkeiten, die vom Hochwasser teilweise 
oder völllig unabhaengig sind, sollen bei der touristischen Entwicklung berücksichtigt werden. Solche 
Taetigkeit ist zum Beispiel der Fahrradtourismus auf den Daemmen, dessen Rolle erweitert werden 
soll. 
 
 

1. Vizes élőhelyek helyzete 
 

Hazánkban a vízi és a szárazföldi élőhelyek közötti átmenetet biztosító ún. vizes élőhelyek 
a leginkább veszélyeztetettek. Az ármentesítés hatására elsősorban ezek kiterjedése csökkent, 
az eredeti ártereknek csupán 6%-át teszik ki. Természetes körülmények között az ártereken az 
állandó vízborítású, valamint a különböző gyakorisággal, mértékben és tartóssággal elöntött 
termőhelyek számos típusa fordul elő. A folyóval korábban szerves egységet képező, az 
őshonos fajoknak otthont adó, összefüggő élőhelyláncolatnak azok az elemei, melyek a töltés 
ármentesített oldalára kerültek, gyakorlatilag megszűntek vagy átalakultak. Erre a sorsra jutott 
a területi vízháztartás szabályozásában fontos szerepet játszó ártéri erdők, rétek és kaszálók 
nagy része is (GERGELY E. 2002). A kutatási mintaterületnek választott Béda-Karapancsa 
Tájegység is egy ilyen, igen értékes árvízjárta területen található. A Duna szabályozása előtt 
az ártér szélessége Mohács alatt meghaladta a 25 km-t, mára ez a távolság néhány kilométerre 
szűkül. Már említett összefüggő élőhelyláncolatok védelme érdekében a területet 1989-ben 
tájvédelmi körzetté nyilvánították, majd a Duna–Dráva Nemzeti Park (DDNP) 1996-os 
megalapítása után annak részévé vált. A védetté nyilvánítás célja a táj jellegzetes arculatának 
és természeti értékeinek megóvása, a védett madarak háborítatlan fészkelésének és 
vonulásának a biztosítása (IVÁNYI I.-LÉHMANN A. 2002). 

A nemzeti parkok területén az ökoturizmus egy olyan idegenforgalmi, oktatási, 
tudatformálási tevékenységet jelent, amely során a látogatók bemutató létesítmények és/vagy 
túravezetők segítségével irányított keretek között kerülnek kapcsolatba a természet értékeivel. 

 
 

2. Béda-Karapancsa rövid bemutatása 
 
A DDNP Duna menti területének legdélebbi, Mohács és az országhatár között elterülő 

tájegysége Béda-Karapancsa. Területe 10 500 hektár, amely nagyrészt ártéri erdőkből, 
vizekből, mocsarakból áll. A területnek különösen értékes részei a százhúsz év feletti öreg 
tölgyesek, valamint a vizes élőhelyek. A Duna folyó vizét hajdan egy fokrendszer terítette 
                                                 
1 Pádárné Török Éva Budapesti Corvinus Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, Budapest 
E-mail: eva.torok@uni-corvinus.hu 
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szét a hullámtéren, sok vizes élőhelyet hozva létre. A fokgazdálkodás amellett, hogy 
minimálisra csökkentette az árvíz pusztító hatását, valamint különböző haszon vételek 
formájában biztosította a megélhetést az itt élő emberek számára A részben megmaradt, 
részben helyreállított élőhelyek nyújtanak táplálkozó, fészkelőhelyet a költő 
madárállománynak és táplálkozó, pihenő helyet a vonuló madár csapatok részére. A nyári-
késő őszi időszakban a terület fontos pihenő és táplálkozó hely. Az országot elhagyni készülő 
madárcsapatok utoljára itt tudnak kiadósan táplálkozni és megpihenni. Ezt bizonyítja az a 
tény, hogy a vonuló fekete gólyák közel egy hónappal tovább maradnak a térségben az ország 
más területeihez képest. Télen a lúd és récecsapatokhoz tartozó számtalan faj tartózkodik a 
Dunán. A telelő állományuk több ezres nagyságrendű. A tájegység vizei nemzetközi 
szerződés hatálya alá tartozó, ún. Ramsari területek, mindennemű vízivad vadászata tilos 
(HTTP://DDNP.NEMZETIPARK.GOV.HU).

 
 

3. Az ökoturizmus már meglévő elemei a vizsgált térségben 
 
A horgászturizmus, egyszerűbben mondva a horgászat, mint a turizmus egyik szegmense 

kiemelkedő szerepet játszik a terület életében. A Külső- és a Belső-Béda elnevezésű holtágak 
nem csak a szomszédos Kölked és Mohács lakosai körében kedvelt horgászvizek. A 
horgászok általában tudatában vannak, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park területén vannak, de 
tevékenységükre nézve a horgászengedélyben leírt korlátozásokat tekintik meghatározónak és 
követendőnek. A jelentős vízszintingadozások, és az árvízveszély mellett a könnyebb 
megközelíthetőség és a partról való közvetlen horgászat lehetősége is a holtágak irányába 
tereli az idelátogatókat. Amíg az árvizek idején a hullámtéri elhelyezkedésű Külső-Béda 
vízszintje szinte együtt mozog a Dunáéval, addig a mentett oldali Belső-Béda szabályozott 
vízszintje árvíz idején is biztonságos. 

A vízi ökoszisztémák élőhelyei és élővilága igazából csak a vízen járva ismerhető meg. Az 
érdeklődők részére előzetes bejelentkezés alapján vezetett kenutúrákra van lehetőség. 
Előzetes bejelentkezésre a DDNP honlapján ismertetett módon előzetesen vagy a helyszín 
közelében a kölkedi Fehérgólya Múzeumban van lehetőség. A kenuzási lehetőségre jobb 
parton a Külső-Bédán, a bal parton a Dunától távolabb a Ferenc-csatornán van lehetőség. Ez 
utóbbi szabályozott vízszintje következtében független a Duna vízjárásától. A Külső-Béda 
vízszintje azonban hullámtéri fekvése miatt „árvízfüggő”. A Duna felől beáramló víz már a 
mederből kilépve a fokokon keresztül közlekedik, kiszámíthatatlanná téve ezzel az áramlási 
viszonyokat, a helyiek elmondása szerint „keresztbe folyik a Duna”. 

Az ökoturizmus legrégibb formája a szervezett természetjárás több mint 130 éves 
hazánkban. A természetjárás során az emberek kiszakadnak városi környezetükből, és a 
természetes környezetben töltik el idejüket. Ennek leggyakoribb módja a gyalogos kirándulás. 
A tájegységben két kiépített tanösvény várja a gyalogos turistákat a bédai oldalon, Mohács 
határában a Nagypartosi Tanösvény, amely a hullámtéren keresztül kivezet a Duna partra, 
megismertetve közben a látogatót az ártéri gyepgazdálkodás és a területre a 
folyószabályozások előtt jellemző fokgazdálkodás jellemzőivel. A Duna bal partján Újmohács 
mellett a Mohács-szigeti tanösvény az ártér jellegzetességeit és az egykori vízimalmok 
történetét mutatják be (HTTP://DDNP.NEMZETIPARK.GOV.HU). Mindkét tanösvény 
nyomvonalvezetésénél kihasználták az övzátonyok adta magassági különbséget, így a kisebb 
elöntések idején is járhatók maradnak. 

A szabadidős kerékpározás meghatározó és kiemelt szerepet játszik a látogatás, 
ismeretszerzés, illetve az üdülés során. A kerékpáros turizmus magában foglalja az egynapos 
látogatást, a rövid kirándulást és a hosszabb kerékpártúrát. A kerékpározás lehet az utazás fő 
célja vagy csak része egy adott célterület meglátogatásának. Elsősorban a kiépített árvédelmi 
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töltéseknek és azok kerékpárral történő engedély nélküli használhatóságának köszönhetően, 
mind a bédai, mind a karapancsai terület nagyon gazdag a kerékpáros turizmusban rejlő 
lehetőségek tekintetében. Itt nem csak a rövid távú, település/szálláshely és a DDNP-on belül 
található célterületek elérését kell megemlíteni, hanem kiemelten a hosszabb távú nemzetközi 
kerékpáros vándorútvonalakhoz való csatlakozás lehetőségét is. Az EuroVelo hálózat 6. 
számú útvonala részben az érintett terület töltésein halad végig. Közlekedésbiztonsági 
szempontból sajnálatos módon a bédai szakaszt elkerülve Kölked településen keresztül a 
közforgalmú út padkáján vezetik végig a kijelölt nemzetközi biciklitúra útvonalat. 

A másodfokú árvízszint (850 cm) fölötti vízállásoknál részben a védekezési munkálatok 
akadálytalan elvégzése, részben a menekülő vadak megjelenése miatt korlátozhatják a gátak 
használatát. 

A vizsgált területre leginkább jellemző ökoturisztikai tevékenységek 
vízszintfüggőségének” áttekintését lásd a 1. táblázatban. 

 
1. táblázat. A Béda-Karapancsai tájegység jelenlegi ökoturisztikai hasznosítását befolyásoló vízszintek 
és tevékenységi korlátozások áttekintése 
 

Turisztikai tevékenység 

A mohácsi 
vízmércéhez 

viszonyított vízállás 
(cm) 

Tevékenység korlátozása a magas vízállás miatt 

Természetjárás 500 fölött Kiöntések jelennek meg a területen, de jelentősebben 
nem befolyásolja a látogathatóságot 

Tanösvények 650 fölött Az övzátonyok vonalán vezetett tanösvények 
részlegesen víz alá kerülnek 

Sátorozóhelyek 650-700 fölött A kijelölt sátorozóhelyeket a szárazföld felől már 
nem lehet biztonságosan megközelíteni 

Vezetett kenutúrák 700-750 fölött 

„keresztbe folyik a Duna” 
A Duna felől beáramló víz már a mederből kilépve a 
fokokon keresztül közlekedik, kiszámíthatatlanná 
téve ezzel az áramlási viszonyokat 

Erdei iskola  750 fölött A szárazföld felől már nem lehet biztonságosan 
megközelíteni az épületet, a kertben megjelenik víz 

Kerékpározás 850 (másodfokú árvíz) 
fölött 

Árvédelmi töltés használatának korlátozása, szükség 
esetén lezárása 

 
 

4. A Duna vízjárásának ökoturisztikai szempontú jellemzése a Mohács és a déli 
országhatár közötti szakaszra vonatkozóan 

 
A Béda-Karapancsa Tájegység ökoturisztikai bemutathatóságának lehetőségét nagyban 

befolyásolják a Dunán levonuló árhullámok. A Duna vízjárása a februártól júliusig tartó 
időszakban a legkritikusabb. Ekkor ugyanis éppúgy lehet számítani arra, hogy a vízgyűjtő-
területen lévő hó egy korai felmelegedés, esetleg felmelegedés és esőzés együttes hatására 
elolvadva árvizet okoz, mint arra, hogy veszélyes helyzetek állnak elő tavaszi esőzések, 
magas és tartós zöldár miatt. Május végétől a középvízállások fokozatosan süllyedve 
augusztus végén éri el a középvizet, majd november végére a már említett minimumot, 
összhangban a vízgyűjtőterületen végbemenő kiürülési folyamattal. A múlt század elején a 
vizek éves járásában megfigyelhető volt egy rendszeresen megjelenő, kiegyenlített „zöldár”. 
Azóta a kisebb és közepes árhullámok éves átlagos száma növekedett, a 2400 m3/s feletti 
árhullámok átlagos időtartama pedig csökkent. Így a gyakoribb, de hevesebb árvizek okozta 
elöntések időtartama csökkent, ami a vizes élőhelyek életfeltételeiben jelent változást 
(VITAANYAG 2007). 
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Áttekintve az éves dunai vízszintingadozások mértékét (lásd 2. táblázat) látható, hogy a 
legkiegyenlítettebb vízjárású évben is meghaladta a 4 métert, de ennek a duplája, 8 méteres 
vízszintingadozás is megjelenik a Duna parti sávjában. A holtágak tekintetében a hullámtéri 
Külső-Béda – követve a Duna mozgását – szintén jelentős mértékű vízszintingadozásokat 
mutat. A mentett oldali Belső-Béda és a Ferenc-csatorna szabályozott vízszintje mentes a 
szélsőségektől, inkább az időszakos vízhiány okoz csapadékmentes időszakokban problémát. 

 
2. táblázat. Éves vízszintingadozások áttekintése a mohácsi vízmérce adatai alapján  

 

Év Évi átlag
(cm) 

Minimum
(cm) 

Maximum
(cm) 

Max. 
különbség

(cm) 
2002 439 198 924 726 
2003 261 60 692 632 
2004 308 88 607 519 
2005 362 131 762 631 
2006 379 122 931 809 
2007 314 118 776 658 
2008 311 136 582 446 

 
Az ökoturisztikai hasznosítás szempontjából meghatározó vízszintek gyakoriságát és 

időbeli eloszlását a mohácsi mértékadó vízmérce (Mohács 1449,00 – 1449,34 fkm – 
határkikötő; „0” pontja 77,60 m B.f., 78,27 m A.f.) archivált adatainak felhasználásával 
vizsgáltam meg. A vizsgált időszak minden évben az áprilistól októberig terjedő időszak volt. 
A vizsgált vízszinteket szintén a már jelenlévő turisztikai aktivitás helyszínei alapján 
határoztam meg. A 2002-2009 közötti időszak vízállásainak kiértékelése alapján 
megállapítottam, hogy nem mutatható ki egy egységes tendencia az árvizek megjelenése, a 
vízszintek nagysága, időbeli eloszlása és levonulása tekintetében. A vizsgált nyolc évet 
kiértékelve három évben (2005, 2006, 2009) volt ökoturisztikai korlátozást jelentő vízszint 
áprilisban, két-két évben volt júniusban (2006, 2009), júliusban (2005, 2009) és augusztusban 
(2002, 2005). Évente kétszer jelentett használati korlátozást a magas vízszint a következő 
években: 2002, 2006, 2009. Háromszor is megemelkedett a vízszint 2005-ben (április, július, 
augusztus vége), de egyszer sem érte el a II. fokú árvízszintet. Voltak azonban olyan évek is a 
vizsgált intervallumban, hogy egyetlen egyszer sem kellett a megemelkedő vízszint miatt 
használati korlátozással számolni (2003, 2004, 2008). Természetesen ezekben az években a 
vizes élőhelyek vonatkozásában a vízhiány jelentett komoly problémát. 

 
 

5. Összegzés 
 
A Béda-Karapancsa Tájegység ökoturisztikai bemutathatóságának lehetőségét nagyban 

befolyásolják a Dunán levonuló árhullámok. Jelentős különbség mutatkozik a hullámtéri 
területek (Külső-Béda), valamint a mentett oldali, általában szabályozott vízszintű holtágak, 
csatornák (Belső-Béda, Ferenc-csatorna) vízszintingadozása között. Az elmúlt években az 
árvizek levonulása teljesen szabálytalan képet mutat, így az ökoturisztikai szolgáltatások 
tervezhetősége is romlik. A bizonytalansági tényező kompenzálása érdekében a turisztikai 
fejlesztések során figyelembe kell venni az árvizektől részben vagy egészben függetleníthető 
tevékenységeket. Ilyen például a mentett oldali vízfelületek lehetőség szerinti bevonása az 
ökoturisztikai desztinációk sorába, valamint az árvédelmi töltésekre épülő kerékpáros 
turizmus szerepének bővítése. A kapcsolódó alapfokú szolgáltatások (vízvételi hely, 
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esőbeálló, elsősegély láda stb.) kialakításába a Rába-menti folyógazdálkodási terv 
javaslatainak mintájára a gátőrházak rendszerét is be lehetne vonni. 
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Légköri eredetű települési kockázatok 

 
 

Abstract 
 

Atmospheric risks for the settlements: Meteorological space and time scales are shown first we the 
consequence that the largest (longest lived) and the smallest (shortest lived) objects are the most 
dangerous phenomena. The risks for the settlements, connected to these atmospheric phenomena, are 
comprehended next, together with the other sources, pointing at interferences, in some cases. 
Legislative source on coping with the catastrophes is briefly mentioned before terminating the study 
by listing the related precautionary measures in the settlements. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A légkör, s annak pillanatnyi illetve hosszabb távon megnyilvánuló viselkedése, az 

időjárás és éghajlat egyszerre erőforrás és kockázat az ember számára. Erőforrás, hiszen a 
vízkészletek, a természetes és a művelt növénytakaró, a közlekedés, az építés és az emberi 
élet e feltételekhez igazodva alakul, de ebből meríti az élethez szükséges energiát, építi az 
élethez szükséges anyagokat. A légkör, mint a megújuló energiaforrások jelentős részének 
közvetítője: napenergia, szélenergia, de erőteljes hatása van a vízi- és a bioenergiára. 

 
 

2. A légkör veszélyes jelenségei 
 
A légköri objektumok méret szerinti eloszlását az 1. ábrán mutatjuk be. Maguk az 

objektumok önmagukban nem veszélyforrások, ám kapcsolódnak olyan, a légkör állapotával 
kapcsolatos kockázatokhoz, amelyek a tér-idő lépték hozzávetőleg csökkenő sorrendjében a 
következőek: aszály, tartósan erős fagyok, hőhullámok, késő tavaszi (kora őszi) fagyok, 
nagytérségű illetve konvektív szélerősödés, tartós esőzés, hirtelen hóolvadás, áradás, heves 
konvektív csapadékhullás, jégeső stb. A legtöbb jelenség előrejelzésére jó, közvetlen 
elhárítására azonban ma még csekély a lehetőség. Világszerte a jégeső elhárítás, a felhő-
oszlatás és csapadékkeltés terén beszélhetünk hosszabb-rövideb ideig sikeres operatív vagy 
kísérleti kipróbálásról. A jégeső-elhárítás évtizedes hagyományok birtokában jelenleg is 
folyik Magyarországon. 

 

                                                 
1 Dr. Mika János Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest; Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger 
E-mail: mika.j@met.hu 
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1. ábra. A légkör jellemző cirkulációs rendsze-
einek méret és élettartam szerinti megoszlása.

(Fortak berlini professzor nyomán közli MIKA, 
. 1983)

r  

J  

                                                

2. ábra. A természeti katasztrófák költségeinek 
megoszlása világszerte (1993-2002). A károk 

90%-a időjárási eredetű! (WMO, 2005) 

 
 

3. Időjárási és más eredetű veszélyek 
 
A Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia (2001) így csoportosítja a kockázatokat: 

 Civilizációs eredetű veszélyek 
 Nukleáris energia (nukleáris energia-rendszerek, nukleáris és radioaktív anyagok 

szállítása és tárolása, ország területén kívüli nukleáris veszélyek) 
 Veszélyes anyagok előállítása, felhasználása és tárolása (veszélyes ipari 

létesítmények, kőolajipari létesítmények, veszélyes hulladékok) 
 Veszélyes anyagok szállítása (közúti veszélyes anyagszállítás, vasúti veszélyes 

anyagszállítás, vízi veszélyes anyagszállítás, légi veszélyes anyagszállítás) 
 Ipari, létesítményi tűzesetek 
 Természeti eredetű veszélyek 
 Hidrológiai veszélyek (árvíz, belvíz) 
 Geológiai jellegű veszélyek (földrengés, geológiai eredetű talajmozgások) 
 Meteorológiai veszélyek (a fentieknél bővebben részletezve: felhőszakadások, 

jégverés, nagy havazás, hóviharok, szélviharok, tornádó, erős fagyok, hőhullámok, 
aszályok) 

 Humán és ökológiai veszélyek, természetet károsító tűzesetek (járványok, migráció, 
tömegpusztító fegyverek és azok hordozó-eszközeinek elterjedése, terrorizmus, 
ökológiai veszélyek, a természetet károsító tűzesetek). 

Az 1996. évi XXXVII. Törvény („a polgári védelemről”) ugyanezt a lábjegyzetben látható 
esemény-kategóriákba2 csoportosítja. A veszélyes jelenségek itt is nagyjából azonosak. 

 
2 2. § (2): „ a) súlyos, több embernél halálos lefolyású tömeges megbetegedést előidéző kórokozó megjelenése, 
amely kórokozót ürítő embertől, kórokozót tartalmazó holttesttől, kórokozóval szennyezett élelmiszerből, víz-
ből, talajból, tárgyról, anyagról, levegőből, állatból vagy állati tetemből származik; 
b) ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek haváriaszerű szennyezése; 
c) kedvezőtlen meteorológiai viszonyok következtében fellépő légszennyezettségi állapot, amelynek során 
bármely légszennyező anyag koncentrációja a 30 perces levegőminőségi határértéket a megengedett esetszá-
mon felül meghaladja; 
d) a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és súlyos szennyezése; 
e) az atomenergia alkalmazását szolgáló létesítményben, berendezésben radioaktív anyaggal végzett tevékeny-
ség során vagy nukleáris űrobjektum becsapódását követően a biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló és a la-
kosság nem tervezett sugárterhelését előidéző esemény; (folyt. a köv. oldalon) 
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A meteorológiai szélsőségek nemcsak önmagukban jelentenek kockázatot, hanem olyankor 
is, amikor más eredetű katasztrófa-helyzet fenyeget. Sőt, ilyenkor az átlagos állapot 
előrejelzése is meghatározó jelentőségű lehet. Például ipari szennyeződés levegőbe 
kerülésekor, vagy a nyári fotokémiai vagy téli, hagyományos szmog-helyzeteknél a szél 
iránya, sebessége, a légrétegződés stabil (a vertikális elkeveredést gátló) volta fokozza 
veszélyt. Még nyilvánvalóbb, hogy árvízi veszélyeztetettségnél (3. ábra) akár a végleges 
vízállást, akár a védelmi munka körülményeit befolyásoló tényezőként a csapadékhullás 
illetve a napos idő (fokozott párolgás, könnyebb védekezés) is szerepet játszik. Sőt, magát a 
veszélyeztetettséget is időjárási események egymásutánja – intenzív több napos 
csapadékhullás, hóolvadás, a talaj telítettségét okozó korábbi nagy vízmennyiség – okozza. 
Az ún. villám-árvizeket pedig közvetlenül a meredek hegyi vízgyűjtőre pár óra alatt leérkező, 
sokszor tíz mm vastag vízoszlopot képező, de azt a völgyekben magas vízoszlopként 
összegyűjtő csapadék váltja ki (4. ábra). Jelenleg nem tartozik a katasztrófavédelem körébe, 
pedig néhány évente súlyos károkat okoz az aszály. 

 

 
 

 
 

3. ábra. Árvíz Budapesten 2002 augusztusában, 
amely főként a Duna-vízgyűjtő németországi és 

csehországi területein hullott tartós 
csapadékhullás miatt alakult ki. 

4. ábra. Villám-árvíz Mátrakeresztesen 2006 
június 6-án. A Kövecses patak helyzetét a 

Nógrád-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vázlata azonosította. 

 
 

4. Elővigyázatossági intézkedések 
 
A lehetséges intézkedések jogi hátterét az 1996. évi XXXVII. törvény („a polgári 

védelemről”) és az 1999. évi LXXIV. törvény („a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 
szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről”) 
szolgáltatja. Mivel azonban mindkettő eléggé régi, s azóta számos újabb felismerés született, 

                                                                                                                                                         
f) ipari létesítményben, továbbá szénhidrogén-kitermelés során vagy veszélyes anyag tárolása és szállítása 
közben bekövetkező baleset, amikor a szabadba kerülő mérgező anyag az emberi életet vagy egészséget, to-
vábbá a környezetet tömeges méretekben és súlyosan veszélyezteti; 
g) árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt legmagasabb vízállást megkö-
zelíti és további jelentős áradás várható, vagy elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, illetőleg, ha töltésszakadás 
veszélye fenyeget; 
h) több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy hófúvás; 
i) régión belül egyidejűleg járhatatlan vasútvonal, főút, valamint legalább öt mellékút; 
j) belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszé-
lyeztet és további elöntések várhatók. 
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amelyek beépítése a szerző tudomása szerint is folyamatban van, ehelyütt inkább a zürichi 
Szövetségi Műszaki Főiskola „Természeti Kockázatok Kezelése” című, ott egyenesen mesteri 
szinten megkezdett képzéséből (ETH, 2009) válogattuk. A rövid felsorolást egy másik 
összeállításból (UNWTO-UNEP-WMO 2008) vett azon lehetőségek követik, amelyek a 
katasztrófától való félelem miatt a településtől távolmaradást, azaz a turizmus visszaesését 
hivatottak enyhíteni. 

A természeti csapások kockázatát csökkentő intézkedések többek között az alábbiak 
lehetnek: folyószabályozás az árvizek mérséklése érdekében; a kikötők és hidak megerősítése; 
lejtőszög módosítás; víz-vezető árkok, terelők; fokozott erdősítés a talajmegkötés, a lefolyás 
lassítása és a földcsuszamlás kockázatának mérséklése, illetve a szélerózió mérséklése 
érdekében. 

Az időjárási szélsőségek a településre látogató turistáknak is kockázatot jelentenek. Ennek 
mérséklésére az aszályokkal szemben az esővíz összegyűjtését, illetve a felhasznált víz, 
tisztítással kombinált cirkuláltatását, a tengerpartokon a víz sótalanítását lehet ajánlani 
(UNWTO-UNEP-WMO 2008). A hőhullámokkal és erdőtüzekkel szemben az épületek 
alkalmasabb tervezését lehet ajánlani: épület-tájolása, magas napállásnál a sugarak 
kiküszöbölése, magas tűzbiztonságot adó építőanyagok használata, ilyenek előírása a 
biztosítás megkötésekor, illetve a turisztikai ügynökségek biztosításának lehetősége a nagy 
rizikójú területek esetében stb. 
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Lakossági részvétel a települési zajvédelemben 

 
 

Abstract 
 

The so-called ’soft factors’ are playing an increasing role in urban planning. Alternative strategies 
based on these can include bottom-up initiatives in which citizens intend to find solutions to noise-
related problems in their settlement through their participation and according to their requirements. 
This paper intends to give a brief introduction to the role of individuals regarding their participation in 
such programmes, based on the literature available and the results of a questionnaire survey carried out 
in the Town of Debrecen. According to this latter one, the overall picture drawn on the residents’ 
opinion on noise pollution is rather contradictory: they basically seem to perceive the impacts and the 
relevance of this issue however in general the pollees do not recognise their own roles in resolving the 
problem itself – neither as ‘polluters’ nor as ‘endurers’. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Az emberek a világ minden részén jobb minőségű és biztonságosabb lakóhelyet keresnek. 

Annak definiálása, hogy mi is a jobb minőségű lakóhely, tekintettel a rendelkezésre álló 
szakirodalom meglehetősen széles spektrumára, meglehetősen nehézkes. Talán egy 
szempontot érdemes kiemelnünk: olyan természeti és épített környezet, amely egészséges 
(MEIER R. L. 2003). Ez egész egyszerűen a települési közösségek életképességének is 
alapfeltétele. 

A városi zajterhelés egyike a legsúlyosabb a városlakókat sújtó problémáknak: az OECD 
korábbi becslései szerint az európai városlakók több mint fele él zajos környezetben, és 
mintegy harmaduk van kitéve az alvást zavaró éjszakai zajszinteknek (NARDO M. 2004). Így 
ma a zaj ellen való védekezés a települési környezet védelmén belül is egyre nagyobb 
szerepet játszik: a zajvédelmi tervezés minden környezeti hatásvizsgálat szerves részét képezi 
(BUNA B. 1994), a környezeti zajt pedig ma már mindenütt a környezetminőség mutatójaként 
értékelik (HATTA L. 2000). Következésképpen, a zaj elleni sikeres küzdelem nagy lépést 
jelenthet a jó életminőséget biztosító települési környezet megteremtése felé. 

 
 

2. Fenntartható városfejlesztés, életminőség és zajterhelés 
 
Egy adott városrészben a lakók komfortérzetének kielégítése JUHARYNÉ KORONKAY A. 

(2006) szerint az alábbi tényezők függvénye: az egyén védelme (a lakó védelme a 
környezetből érkező zajhatások ellen), a lakáshasználat feltételeinek megoldása, a lakó érezze 
magát szabadon a lakásban, az együttélés feltételeinek megteremtése. Az első tényező, 
(másképp fogalmazva) a nyugalmas, csendes lakóhelyi környezet utáni vágy, a jobb 
akusztikai komfort a városi lakóhely-változtatások tekintélyes részét motiválja. A Köln 
belvárosából a városkörnyékre történő költözések 15%-ánál ez már az 1980-as évek végén is 
meghatározó tényező volt (PENN-BRESSEL G. 1988). 

Az akusztikai komfortról, tágabb értelemben az adott területre jellemző zajviszonyokról 
kialakult kép nemcsak a lakóterületről kialakult image, a városrész vonzerejének, az 
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ingatlanárak alakulásához járul hozzá, hanem befolyásolja a városrész lakhatóságát, ami a 
Világbank által az ezredfordulón kidolgozott új város stratégia – melynek stratégiai központi 
célja a fenntartható városfejlődés támogatása (WB 2000) – 4 fő fejlesztési célkitűzésének 
egyike. Ennek előfeltételei nagyobb részt a társadalmi fenntarthatóság, kisebb részben pedig a 
környezeti fenntarthatóság dimenziói közé sorolhatók be. Összevetve ezeket a BUTTERS C. 
(2004) által a fenntarthatóság mérésére kidolgozott módszerben (Sustainability Value Map) 
szereplő, a társadalmi fenntarthatóság mérésére alkalmas szempontokkal, megállapíthatjuk, 
hogy a közbiztonság mellett a közös pontot a hozzáférhetőség, azaz a mindenki számára 
elérhető életminőség jelenti (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra. A fenntartható városfejlesztés társadalmi dimenziói, kapcsolódása a lakossági 
szerepvállalással a környezeti problémák megoldásában 

* A fenntartható városfejlődés dimenziói a Világbank (WB 2000) szerint 
** A „lakhatóság” érdekében teendő főbb fejlesztési intézkedések a Világbank (WB 2000) szerint 

*** A fenntartható fejlődés társadalmi dimenziói BUTTERS C.(2004) szerint 
**** A lakossági részvétel lépései a zajvédelmi problémák kezelésére (BONACKER M. 2005 alapján módosítva) 

 
A környezeti zaj, mint probléma annak kezelése szempontjából is sajátos. Helyi jellegű 

problémáról van ugyanis szó, amelynek forrása nem helyi eredetű. Megoldása, az ellene 
folytatott hatásos védekezés ugyanakkor erősen feltételezi a komoly helyi és nemzetközi 
szintű problémakezelést (BITE P-NÉ–PÓTA GY-NÉ 2001). E mellett, mind az EU-s, mind a 
hazai szabályozás megköveteli a szubszidiaritás és a közös felelősség elvének, az eddiginél 
nagyobb mértékű érvényesítését (MTA MTO AKB 2003). 

A következőkben vizsgáljuk meg 3 potenciális szereplő – a települési önkormányzat, a 
civil szervezetek és az egyén – szerepvállalásának lehetőségeit. Ehhez, a szakirodalom 
áttekintésén túl, a Debrecenben elvégzett, a lakosság zajterheléssel kapcsolatos attitűdjének 
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feltárását célzó kérdőíves felmérés (BAROS Z.-GAJDÁTSY P. 2008) eredményeit vettük 
figyelembe. 

 
 

3. A zaj – mint környezeti konfliktus – kezelésének lehetséges szerepvállalói 
 

3.1. Települési önkormányzatok 
 
A közúti közlekedésből eredő zajterhelés mellett szinte valamennyi önkormányzatnak 

gondot okozott, okoz, pl. a „diszkó-kérdés”, sokszor nemcsak a szórakozóhely nagy zaja, 
hanem a környezetében megjelenő éjszakai gépjárműzaj, lármázás (DÁVID L. 2003). A 
kérdőíves felmérés eredményeiből kitűnik, hogy a Debrecenben jelentkező zajprobléma 
megoldásában a válaszadók több mint 70%-a az önkormányzattól vár segítséget (2. ábra). 

 

 
 

2. ábra. A kezdeményező szerepének megítélése a települési zajterhelés problémájának megoldásában, 
Debrecenben (%)  

 
Jelenleg azonban az önkormányzatok nem alkothatnak a központi jogszabályoknál 

enyhébb jogi rendelkezéseket, nem puhíthatják fel a központi előírásokat. Másrészt az 
önkormányzatok a központi jogszabályokhoz képest szigorúbb zajvédelmi szabályokat csak 
akkor vezethetnek be, ha törvény vagy kormányrendelet már előzetesen meghatározta a helyi 
önkormányzati jogalkotás módját és mértékét, tehát a tényleges kereteket. Ilyen 
rendeletalkotási keretet adó szabályozás pedig jelenleg nincs hatályban (VIZELI S. 2006). 

 
3.2. Civil szervezetek 

 
Hazánkban a rendszerváltozás óta a civil szervezetek jelentős társadalmi, gazdasági 

tényezővé, a környezetvédelem meghatározó szereplőivé váltak. Összekötő szerepük, 
helyismereti és kapcsolati tőkéjük ezt tovább erősíti, a szubszidiaritás elvének alkalmazása is 
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a civil szervezetek bevonásának szükségességét támasztja alá a települési környezeti 
problémák kezelésében. A fenti – és számos más – érvek ellenére ez a társadalmi 
összefonódás és munkamegosztás gyermekcipőben jár. Sok esetben megfigyelhető az is, hogy 
a környezetfejlesztés terén tevékenykedő intézmények a civil szervezeteket eszközként 
kezelik, nem pedig partnerként (BUCHER E. 2006). 

A civil szervezetek minimális szerepét jól mutatja, hogy a kérdőíves felmérésben a 
válaszadók mintegy 2%-a jelölte meg azokat (az „Egyéb”-kategória részeként – 2. ábra). 

 
3.3. Az egyén 

 
KISS A. (2006) a város mentális infrastruktúrájaként említi azt a módot, ahogy a helyi 

lakosok a lehetőségeiket és problémáikat kezelik, ahogy környezetet és atmoszférát 
teremtenek, s ahogy életüket alakítják. Megállapítása szerint, logikusan a tervezésben, a 
stratégia- és programalkotásban is a műszaki jellegű „kemény” tényezők helyett egyre inkább 
a „puha” tényezőkre tolódik a hangsúly. 

Ilyen „puha” tényezőkre alapozott alternatív stratégiák lehetnek olyan alulról jövő 
kezdeményezések, melyekben a helyi lakosok részvételükkel igényeiknek megfelelően 
alakítják ki közvetlen környezetüket, együttműködve egymással, szakemberek segítségével. 
Ilyen közös kezdeményezések alakíthatják ki a közösség „életét” (MEIER R. L. 2003). 

Világszerte, számos törekvést találunk a lakossági részvétel növelésére a környezeti 
hatásvizsgálatokban, részben azért, mert felismerték: a párbeszéd biztosítja a környezeti 
hatások alaposabb megismerését, és segíthet a kapcsolódó konfliktusok, gyakorlati problémák 
megoldásában (SONERYD L.-WELDON S. 2003). 

Az egyén részvételi hajlandóságát (azaz a participáció mértékét és módját) egyfelől a 
zajterheléssel kapcsolatos ismeretei fogják befolyásolni, ami a kapcsolódó információkhoz 
való hozzáférés, valamint az azokban való érdekeltség függvénye. Ez utóbbit (egyéni és 
közösségi) identitása, illetve ennek részeként környezeti tudatossága alakítja (1. ábra). A 
lakosság bevonását megelőzően azonban fontos felmérni, hogy a zajterheléssel, mint őket 
érintő környezeti problémával kapcsolatban milyen véleményt alkotnak. Ezek ismeretében 
válik lehetővé hatékony akciótervek kidolgozása. Ezen fázisból, a már említett kérdőíves 
felmérés eredményeire támaszkodva az alábbi szempontokat érdemes kiemelni: 

a) Mennyire tartják a megkérdezettek fontosnak a környezetükben jelentkező 
zajterhelést? A megkérdezettek 74%-át valamilyen mértékben zavarja a lakóhelyén jelentkező 
zaj. A legfontosabb zajforrásként említett közúti közlekedés minden hatását összevetve is 
megállapítható, hogy azok közül az okozott zajterhelés áll első helyen (26,1%). Emellett az 
okozott por és a keletkező légszennyezés került nagyobb arányban megjelölésre (3. ábra). És 
végül arra a kérdésre, hogy okozhat-e a zaj egészségkárosodást, a megkérdezettek mindössze 
7,7%-a válaszolta azt, hogy nem, további 6,9% pedig azt, hogy nem tudja. Alapvetően tehát 
tudják, és mindennapi életük során érzékelik a probléma hatásait. 

b) A válaszadók milyennek ítélik meg saját szerepüket a problémában? Egyfelől, 
érdekes adat, hogy a megkérdezettek 34,5%-a a városon belüli közlekedéshez saját gépkocsit 
használ; 51,9% a tömegközlekedést veszi igénybe, 15,2% pedig kerékpárral vagy gyalogosan 
közlekedik. A tömegközlekedést használók magas aránya azonban kevésbé a környezeti 
tudatosság magas fokának, hanem sokkal inkább a megkérdezettek jövedelmi viszonyainak 
tulajdonítható. A válaszadók kevesebb, mint fele (43,6%) törekszik arra, hogy mindennapi 
tevékenységei a lehető legkisebb zajkibocsátással járjanak. Még ennél is kevesebben (alig 
több mint 20%) veszik ezt a szempontot figyelembe műszaki cikkek vásárlásánál. Nem sokkal 
kedvezőbb az összkép akkor sem, ha az egyént, mint a zajterhelést „elszenvedő” felet nézzük: 
a válaszadók közel kétharmada (61,2%) egyáltalán nem törekszik arra, hogy minél kevésbé 
legyen kitéve a zajártalom káros hatásainak. 
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3. ábra. A közlekedés káros hatásainak megítélése a lakosság szerint (%) 
 
 

4. A lakosság részvétele 
 
A részvétel biztosítására számos lehetőség kínálkozik (workshop-ok, kerekasztal-

beszélgetések, internetes fórumok stb.), amelyet azonban – a célcsoportok kiválasztása 
érdekében – minden esetben meg kell, hogy előzze a lakosság tájékoztatása (BONACKER M. 
2005), valamint a lakosság zajterheléssel kapcsolatos informáltságának felmérése (1. ábra). A 
lakossági vélemények ismerete révén szisztematikusan feltárhatjuk a probléma jellegét és 
okait, ezek révén meghatározhatjuk a zajvédelmi tervezéssel kapcsolatos főbb feladatainkat. 
A válaszadók attitűdjének ismeretében pedig meghatározóvá válnak azok a pontok, amelyek 
révén a leghatékonyabb módon valósítható meg a lakosság bevonása a tervezési folyamatba. 

Az elvégzett kérdőíves felmérésből a debreceni lakosok zajterheléssel kapcsolatos 
véleményéről meglehetősen ellentmondásos kép rajzolódik ki: alapvetően érzékelik a 
probléma fontosságát és annak hatásait, azonban a válaszadók általánosságban nem ismerik 
fel saját szerepüket annak megoldásában – sem mint „kibocsátók”, sem mint a zajártalom 
„elszenvedői”. Mélyebb statisztikai elemzésre e helyütt nincs mód és lehetőség, tehát ez 
tényleg csak olyan általános megállapítás lehet, amely talán máris alkalmas arra, hogy 
alátámassza a lakossági részvétel fontosságát. 

Mi is lehet egy-egy ilyen települési közösségi program célja? A lakosságnak a zajártalom 
egészségi hatásaival, zajpanaszokkal, zajszintekkel és szabályozással kapcsolatos 
ismereteinek bővítése, egy-egy település mentális zajtérképének megismerése, a szakemberek 
és a laikusok együttműködésének erősítése, vagy akár az egyén közlekedési, termékvásárlási 
és viselkedési szokásainak befolyásolása-megváltoztatása. Ennek hatékony módja lehet a 
lakosságnak az épületek zajszigetelési technológiájával vagy a zajcímkézéssel (noise 
labelling) történő megismertetése, a zajterhelés, mint a közlekedés egyik externáliájának – és 
ezen keresztül a közlekedés teljes társadalmi költségeinek – bemutatása, valamint a 
zajterhelés csökkenéséből fakadó előnyök felvázolása. 

 98 



TELEPÜLÉSÖKOLÓGIA – TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMINŐSÉG 

Fentiek miatt fontos, hogy a kommunikatív-kollaboratív városökológiai tervezés részeként 
megvalósuljon az egyéni és a társadalmi felelősségvállalás összefonódása (KISS A. 2006); 
azaz a lakosság minél nagyobb mértékű bevonásával kerüljön sor a zaj, mint környezeti 
konfliktus felszámolására. Ennek révén a szűkebb (lakóhely) és tágabb környezet (település) 
is egészségesebbé tehető, amellyel részben hozzájárulhatunk egyik alapcélunk – a mindenki 
számára elérhető életminőség – eléréséhez. Ezzel, azaz az egészségesebb települési környezet 
érdekében tett erőfeszítések révén nagymértékben erősíthetők a fenntartható fejlődés 
társadalmi dimenziói (SCSD 2006), illetve hozzájárulhatunk a település környezeti 
fenntarthatóságának megvalósításához is (1. ábra). 
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Zajtérképezés jelentősége a települési környezetminőség vizsgálatában 

 
 

Abstract 
 
Noise exists simultaneously with people and is increasingly a definite part of our lives and 

surroundings. Nowadays environmental noise, which is induced by economic development, has been a 
significant environmental problem, appearing as an immediate disturbing effect. Noise causes 
problems not only in towns but also in villages, destroying quality of life, and it can even generate 
health impairments. One form of providing environmental noise data is noise map. In the article noise 
mapping opportunities are introduced which are used in general noise protection planning as well as 
strategic possibilities to be prepared according to the European Union directive. Their practical 
applications are demonstrated through specific examples and their role in settlement environmental 
quality investigations is reviewed as well. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Az elmúlt években a zaj a városi lakosságot terhelő környezeti ártalmak közül kiemelt 

helyet foglalt el a környezetvédelem területén. Ez nem is csoda, hiszen hazánk is elérte a 
városi lakosság arányszámának európai átlagát. Ma már az ország lakosságának jelentős része 
városlakó, és ez az arány várhatóan növekedni fog. A városokon belül és a települések között 
szükségszerűen növekszik a forgalom. Ennek eredményeképpen az időbeni eljutást forgalmi 
akadályok nehezítik, és nő a szennyezettség mértéke. A városok levegőminőségének romlása, 
a forgalmi káosz és a zajterhelés vezetett oda, hogy az agglomerációs övezetekbe költöznek ki 
a lakosok. Ez azonban újabb utak megépítését kényszeríti ki, mely újabb forgalmat generál 
(KOREN E. 2005). A repülők, a vonatok és az ipari létesítmények, valamint az egyre bővülő 
szórakoztató központok zajterhelésével együtt tovább nő a zajszennyezés, mely rontja az 
emberek életminőségét, és súlyos megbetegedéseket idézhet elő. 

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. A zajterhelést többféle módon is megadhatjuk, zajméréssel, zajterhelés 
számítással és zajtérkép készítéssel, az adott célnak megfelelően. A környezeti zajadatok 
megadásának, kezelésének és ábrázolásának legjobb formája a zajtérkép. A zajtérkép a 
zajszintek valamilyen topográfiai rajzon történő ábrázolása. A zajterhelés bemutatása egy 
olyan kétdimenziós térképen, ahol a harmadik dimenzió a magasság, rögzített. 

Meg kell különböztetni az általános tervezéshez használt, valamint a 49/2002 EU irányelv 
kielégítésére szolgáló stratégiai zajtérképeket (BITE P.-NÉ–BITE P. 2005). 

 
 

2. Zajvédelmi tervezéshez használt zajtérképek 
 
Magyarországon az emberi környezet és egészség megóvása érdekében a környezeti 

zajvédelem területén az érvényes általános előírásokat a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet szabályozza. A 
zajvédelmi tervezéseknél a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 
27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket kell betartani. 
                                                 
1 Bedő Anett Széchenyi István Egyetem, Környezetmérnöki Tanszék, Győr E-mail: bedoa@sze.hu 
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Általános zajvédelmi tervezéshez használt zajtérkép nappali (6-22 óra) és éjszakai (22-6 óra) 
megítélési időkre készülhet. 

A zajtérkép, a zajvizsgálat eredményeinek ábrázolási formája, a vizsgálat eredményeinek 
szemléltetése helyszínrajzon, grafikus eszközökkel. Zajtérkép sokféle célból készülhet: 

 Egyfajta zajforrás területi szennyező hatásának vizsgálatához (pl. hogyan alakul egy-
egy városrészen a közúti közlekedési zaj). 

 Egy zajforrás környezetében kialakuló zajszintek jellemzésére (közlekedés, ipar). 
 Adott terület általános zajhelyzetének bemutatására. 
 Egy üzemen belül a zajos üzemrészek feltárására. 
 Új beruházások esetén a hatásvizsgálat részeként a zajterhelés bemutatására (pl. 

bevásárlóközpont). 
A zajimmissziós térképek felhasználhatók a területfejlesztési és rendezési tervek vizsgálati 

részében, nagy létesítmények előtervezésekor (pl. közutak, vasúti nyomvonalak kijelölésénél, 
átépítésénél, zajérzékeny területek és létesítmények helyének kijelöléséhez, zajos 
létesítmények telepítési változatainak elemzésére, zajcsökkentési intézkedések elfogadásához, 
parkolási övezetek kialakításához stb.). Továbbá felhasználható a környezeti hatásvizsgálatok, 
a regionális és települési közlekedésfejlesztési koncepciók zajvédelmi részének 
elkészítésekor. Alkalmas egyéb környezetvédelmi, elsősorban levegőtisztaság védelmi 
intézkedések zajterhelési hatásainak elemzésére, természetvédelmi és üdülőterületek 
kijelölésekor az alkalmasság vizsgálatára (BITE P.-NÉ–BITE P. 2005). 

Az 1. és 2. ábra Győrben egy körgeometriájú jelzőlámpás csomópont konkrét példája 
közúti forgalomból származó zajterhelés bemutatására, nappali és éjszakai megítélési 
időszakokra. A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékekkel 
összehasonlítva megállapítható a zajhatárérték túllépés mértéke. 

 

 
 

1. ábra. Győri Árkád csomópont nappali zajtérképe (BEDŐ A. 2007) 
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2. ábra. Győri Árkád csomópont éjszakai zajtérképe (BEDŐ A. 2007) 
 
A zajterhelési térképek felhasználása korlátozott. Nem használhatók pl. jogszerű 

bizonyítékként, azaz egy mértékadó immissziós pontban egy adott zajforrásra vonatkozó 
határérték túllépés leolvasására. A térkép alapján csak azokat a területeket lehet kiszűrni, ahol 
a zaj nagy valószínűséggel túllépi a határértéket, segítséget nyújtva a települési 
környezetminőség javításában. 

A hatályos szabályozás igyekszik a megelőzésre fektetni a hangsúlyt, ám a végrehajtás 
terén, az alkalmazása során szerzett tapasztalatok azt mutatják, ezt a feladatát ma már nem 
látja el kellő hatékonysággal. 

 
 

3. Stratégiai zajtérképek 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 25-én elfogadta a 2002/49/EK irányelvet a 

környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről, amely szerint az Európai Unió területén egységes 
mérési, megítélési módszerrel kell a zajterhelési értékeket megadni. A rendeletet a kormány 
280/2004. (X.20.) szám alatt honosította. A kormányrendeletben előírt stratégiai zajtérkép 
készítésére vonatkozó előírásokat a 25/2004. (XII.20.) számú KvVM rendelet tartalmazza. 

A stratégiai zajtérkép adott területem belül a különféle zajforrásokból eredő zajnak való 
kitettség átfogó értékelését, vagy az e területre vonatkozó átfogó zajhelyzet előjelzések céljára 
elkészített térképeket jelenti (BITE P.-NÉ–BITE P. 2005). 

A stratégiai zajtérkép mindig Lden és Léjjel zajjellemzőre kell készíteni. Maga az Lden egy 
olyan zajjellemző, mely a teljes napi zajterhelésre vonatkozik, értékét a következő 
összefüggéssel kell meghatározni (BRENDT M. 2007): 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
∗+∗+∗∗=

++
10

10
10

5
10 1081041012

24
1lg10

éjjelestenapköz LLL

denL
 

 
A tagországoknak joguk van más és más megítélési idő megválasztására. Magyarországon 

a képletben szereplő Lnapköz – napközbeni (06-18 óra közötti), Leste – esti (18-22 óra közötti), 
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Léjjel – éjjeli (22-06 óra közötti) megítélési időszakot alkalmazzák. A fenti képletben szereplő 
Leste és az Léjjel zajjellemzőkhöz a kitevőben 5-öt illetve 10-et hozzá kell adni. Ennek oka az, 
hogy az Lden napi zajjellemző azt is figyelembe veszi, hogy este illetve éjjel az emberek 
érzékenyebbek a zajra, tehát súlyozott értékről van szó. Az Lden és az Léjjel zajjellemzőket a 
környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Kormányrendeletben 
meghatározott küszöbértékekkel kell összehasonlítani: 

 üzemi létesítmény esetén: 
Lden = 46 dB, Léjjel = 40 dB 

 közlekedési zajforrás esetén: 
Lden = 63 dB, Léjjel = 55 dB 
 

A stratégiai zajtérképezés során a következő térképeket kell elkészíteni: 
1) Stratégiai zajtérkép – zajimmissziós térkép: a vizsgált területen, az egyes zajforrások 

(közút, vasút, üzemi létesítmények, légi közlekedés) által külön-külön okozott zajterhelés 
egyenértékű A-hangnyomásszint bemutatása egész napra (Lden) és éjszakára (Léjjel). 

2) Zajérzékenységi térkép: a különböző funkciójú, zaj elleni védelmet igénylő, 
zajérzékeny területek akusztikai igényeit, követelményeit ábrázolja. 

3) Konfliktustérkép: az immissziótérkép és a stratégiai küszöbérték összehasonlításával 
készül, a zaj megítélési szintje, tehát a területre vonatkozó határértékek különbségét a 
túllépést ábrázolja a különböző megítélési időintervallumokra. Minden egyes zajforrásra 
külön kell elkészíteni. A konfliktus térképen pozitív számmal jelzett értékekhez tartozó 
lakóépületek, érintett lakók, iskolák és kórházak számát táblázatosan meg kell adni. 

4) Zajcsökkentési terv: intézkedési terv, amely megadja a túllépés csökkentése 
érdekében tervezett műszaki és szervezési intézkedéseket. Meg kell adni a költségek 
becslését és a realizálás idejét (BITE P.-NÉ–BITE P. 2003). 
 

A stratégiai zajtérkép az igazán jelentős, meghatározó zajforrások pontos hatását, 
hatásterületét mutatja be, képileg is szemléletesen. Alkalmazásával lehetővé válik a 
zajterhelés szempontjából legkritikusabb helyszínek lokalizálása (a terheltség és érintettség 
alapján), lehetővé teszi nagyobb térséget érintő stratégiai szintű döntések következményeinek 
zaj szempontú értékelését. A zajterhelés mértéke mellett információt ad a lakossági és 
érzékeny területek érintettségéről is (érintett lakosok, iskolák, kórházak száma), ezzel 
támogatja a környezeti zaj szempontjainak megalapozott figyelembe vételét a döntéshozatali 
folyamatokban. A kritikus zajhelyzeteket nyilvánosság számára is közérthető módon mutatja 
be. 

A stratégiai zajtérkép jelenlegi formájában nem alkalmas kis területre kiterjedő helyi 
zajproblémák bemutatására és kezelésére, az agglomeráció területére vonatkozó teljes 
terhelési helyzet bemutatására, mivel forráscsoportonként külön-külön térképen mutatja be a 
terhelést és a konfliktusokat, valamit részletes akusztikai tervezésre. 

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet 
előírja, hogy Budapest és vonzáskörzetére a stratégiai zajtérképeket el kell készíteni (3. és 4. 
ábra). A 280/2004 (X.20.) Kormányrendeletben meghatározott küszöbértékekkel 
összehasonlítva megállapítható a küszöbérték túllépés mértéke. 
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3. ábra. Budapest és vonzáskörzetének stratégiai zajtérképe – Lden (BRENDT M.–MUNTÁG A. 2007) 
 

 
 

4. ábra. Budapest és vonzáskörzetének stratégiai zajtérképe – Léjjel (BRENDT M.–MUNTÁG A. 2007) 
A stratégiai zajtérkép alkalmazása során információkat kapunk egy-egy térség jelentős, 

meghatározó zajterheltségéről, valamint azokról a helyekről, ahol a leginkább szükséges és 
egyúttal leginkább hatékony lehet a beavatkozás. A kritikus zajhelyzeteket a lakosság széles 
rétegei számára érthetően és világosan lehet bemutatni, gyorsan és teljes körűen vizsgálhatóvá 
teszi, egy-egy jelentős beavatkozás (pl. metróépítés, elkerülő út, új Duna-híd stb.) zaj 
szempontú pozitív/negatív következményeit (terhelés mértéke, érintettség mértéke), a 
döntéshozók eszközt kapnak kezükbe a zaj hatásainak gyors áttekintésére BRENDT M.–
MUNTÁG A. (2007). 
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4. Összefoglalás 
 
A gazdaság fejlődésének hatására a jólét növekedésével a környezeti zajterhelés kérdése 

egyre égetőbb problémává vált. A technika gyors fejlődésének ellenére egyre többen élnek a 
zaj káros hatásainak kitett környezetben. Sajnos a környezetpolitikai elvek közül nem a 
megelőzés, hanem leginkább a követő típus elv érvényesül. Az utólagos intézkedések 
azonban többnyire nagyon költségesek, és a kívánt zajcsökkentés nem mindig érhető el. Ám a 
megfelelő időben hozott jogi és gazdasági döntésekkel, műszaki eszközökkel, megfelelő 
emberi magatartással, egy komplex szemléletmód segítségével a zajterhelés viszonylag sok 
helyen csökkenthető lenne, a zaj szempontú települési környezetminőség javulna. Ehhez nyújt 
segítséget a zajtérképezés. Megkülönböztetünk tervezéshez használt zajtérképeket és 
stratégiai zajtérképeket. 

Az általános tervezéshez használt zajtérképek segítséget nyújtanak adott zajforrás 
szennyeződésének vizsgálatához, egy terület zajhelyzetének feltárásához. A határértékekkel 
összevetve megállapítható a zajterhelt területek aránya. A megfelelő intézkedések után a 
zajterhelés csökkenthető az akusztikai komfortérzet javítható. 

A stratégiai zajtérképek nem csak térképekből, hanem a segítségükkel előállítható 
statisztikai mutatókból és adatokból is állnak (lakossági, intézményi stb. érintettség). 
Alkalmas jelentős beavatkozások zajhatásának globális vizsgálatához (pl. M0, metró, 
kormányzati negyed, stb.). A stratégiai zajtérképek a legjelentősebb szennyezőkre 
koncentráló, kellőképp megalapozott zajcsökkentési intézkedési tervek készítésének 
lehetőségét nyújtja. Alkalmazásukkal megkezdődik egy hosszabb távon mindenképp 
eredményes folyamat, mely során a terhelt területek nagyságának a terheltség mértékének 
csökkenésével nem csak az életminőség javul, hanem esetenként jelentős értéknövekedés is 
kimutatható lesz (pl. ingatlanok értékének növekedése miatt) BRENDT M.–MUNTÁG A. (2007). 

Stratégiai zajtérképek alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy az Európai Uniós 
országok zajhelyzetét a zajterhelési mutatók és érintettségi adatok segítségével 
összehasonlítsuk. 

Meg kell jegyezni, hogy a zajtérkép készítés során a legnagyobb munka a megfelelő 
alaptérkép előállítása, a zajtérképező programnak való megfeleltetése. Amennyiben ezt a 
műveletet elvégezték, a megfelelő adatok beadása után akármelyik térkép előállítható (BITE 
P.-NÉ–BITE P. 2005). 
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Bányászati meddőhányók és ipari salaklerakók felmérése Salgótarjánban 

 
 

Abstract 
 

From the aspect of environment protection; the protection of health and the landscape, waste rock 
and slag piles occurring from different sources cause problems since the moment of their depositing – 
sometimes for more than a hundred years. Obviously they are the most significant in the districts of 
mining where usually power production and several different sectors of the heavy industry have been 
based on the exploitation of the raw materials. In Hungary the coal basin of Nógrád County and 
Salgótarján are good examples for this where – although serious economic recession can be 
experienced since the system change – until the 80’ies they played a drawing role in certain sectors of 
the domestic economy. However, the environmental; health and landscape problems have not 
disappeared with closing down the plants, and in spite of this their effects; future utilization and 
recultivation have been assessed rather insufficiently. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A különböző forrásokból származó meddőhányók és salakmeddők már lerakásuk 

pillanatától, sokszor több mint száz éve problémát okoznak mind környezetvédelmi, mind 
egészségvédelmi, mind pedig tájvédelmi szempontból. Nyilvánvalóan legnagyobb 
jelentőségük a bányászati körzetekben van, ahol a nyersanyag kitermelésére rendszerint 
energiatermelés és többféle nehézipari ágazat is települt. Hazánkban erre jó példa a Nógrádi-
szénmedence, illetve Salgótarján, amely, bár a rendszerváltás óta komoly gazdasági 
recesszióval küzd, az 1980-as évekig bizonyos ágazatokban húzó szerepet töltött be a hazai 
gazdaságban. Az ezáltal kialakult környezeti, egészségi és tájképi problémák azonban az 
üzemek bezárásával nem tűntek el, ennek ellenére hatásuknak, jövőbeli hasznosításuknak, 
rekultivációjuknak a felmérése igen hiányos. Az ez irányú kutatásokat állományuk 
felmérésével, térbeli elhelyezkedésük meghatározásával, jelenlegi állapotuk felmérésével kell 
kezdeni. 

Ez a tanulmány egy nagyobb lélegzetű kutatás első lépcsőjének tekinthető, amelyben a 
rendelkezésre álló adatállományból kiindulva mértem fel a Salgótarján közigazgatási határán 
belül található, bányászatból, erőművekből, illetve különböző iparágakból származó hányókat 
és meddőket. Reményeim szerint ezek az eredmények jó alapul szolgálnak későbbi, nagyobb 
területre kiterjedő, összetettebb vizsgálataimhoz. 

 
 

2. Bányameddők és másodnyersanyagok felmérése 
 
A bányászat során felhalmozott meddő és a különböző energiatermelésből és iparból 

származó hulladékok (pl. erőművi salak és pernye, zagy, különböző ipari technológia során 
keletkező salakok) országosan is jelentős területeket foglalnak el. Felmérésük és 
számbavételük országos szinten az 1980-as években (1981-1987) történt meg (KNEIFEL F. 
1998). Ebbe a munkába számos, az ügyben érintett vállalat és egyetem is bekapcsolódott. A 
felmérés elsődlegesen az újrahasznosítást célozta, ugyanakkor környezet- és egészségvédelmi 

                                                 
1 Angyal Zsuzsanna Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezettudományi Centrum, Budapest  
E-mail: anzsu7@hotmail.com 
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szempontból nem vizsgálták az egyes meddőket, bár ahol például hulladéklerakást észleltek, 
azt az adatlapon feltüntették. A felmérést követően 1991-ig évente mérlegszerű kiadvány 
jelent meg Magyarország bányameddő és másodnyersanyag készletéről, amely jó áttekintést 
adott az évenkénti változásokról. 

A 90-es évek elején indult újabb program már a meddőhányók és másodnyersanyagok 
komplex környezetföldtani vizsgálatát tűzte ki célul. A meddő anyagának, illetve a talajvíz 
minőségének vizsgálata választ adott arra a kérdésre, hogy a lerakott anyagok okoznak-e 
közvetlen környezetükben valamilyen szennyezést. Ezen vizsgálati eredmények – mintegy 
alapállapot felvételként – a későbbiekben felhasználhatók akár ellenőrzési szempontból, akár 
pedig fontos információkkal szolgálhatnak a meddők anyagának esetleges 
felhasználhatóságához. Sajnálatos módon azonban ez a komplex környezetföldtani vizsgálat 
csak a nagyobb kőszén- és bauxitmeddőkre, valamint az erőművi pernyehányókra terjedt ki, 
ezekről feltételezték ugyanis, hogy hatással vannak a környezetükre. Ugyanakkor a kisebb 
meddők és ipari hányók szervezett, országos szintű vizsgálata még várat magára, ezt jelenleg 
a bányák, illetve lerakók tulajdonosai és az ipari üzemek törvényi kötelezettségként maguk 
végzik (ANGYAL ZS. 2009). 

A felmérések adatai szerint közel 1 milliárd tonna volt országosan a bányameddők, illetve 
erőművi és ipari hányók tömege (KNEIFEL F. 1998). Ez a szám a 2000-es évek elejéig még 
növekedett, mert a csökkenő ütemű bányászat és ipari termelés ellenére még mindig jelentős 
volt a meddők felhalmozása, ugyanakkor a hasznosítás csekély mértékű volt. 2003-tól a 
meddők és hányók mennyiségében stagnálás, illetve lassú csökkenés figyelhető meg 
(ANGYAL ZS. 2009). 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a meddőhányók, pernyehányók és az ipari hulladéklerakók 
jelentős területet foglalnak el. Az 1. ábrán látható megyénkénti adatokból kitűnik a korábban 
ipari szempontból legnagyobb súllyal bíró három megye – Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Komárom-Esztergom és Veszprém megye – vezető szerepe ezen a téren, de mögöttük 
negyedik helyen áll az általam vizsgált Nógrád megye is. 

 

 
 

1. ábra. A meddőhányók területi arányának megyénkénti megoszlása (2003) (KNEIFEL F. 1998 alapján 
saját szerkesztés) 

 
Általában elmondható tehát, hogy a magyarországi meddőhányók számszerű felmérése 

megtörtént, ám a vizsgálatok sok esetben nem terjednek ki a lerakott anyag környezeti és 
egészségi hatásaira. Ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok a legtöbb esetben alkalmasak az 
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építőipari, útépítési, illetve a rekultivációs hasznosítás sikerességének megítéléséhez. A 
meglévő eredmények ellenére azonban országos szinten is csak nagyon kevés hányót 
hasznosítanak, illetve rekultiválnak, így azok még mindig szennyezik a környezetet és 
bolygatott felszínükkel sok helyen negatív tájképi hatást váltanak ki. 

 
 

3. Kutatási módszer 
 
Vizsgálataim során első feladatom a vizsgált terület lehatárolása volt. Fontos szempontnak 

tartottam ezzel kapcsolatban, hogy a terület mérete ne legyen túl nagy, ugyanakkor elég adatot 
szolgáltasson ahhoz, hogy reprezentatív eredményeket kapjak. Ezeknek a feltételeknek 
Salgótarján közigazgatási területe éppen megfelelt, mivel itt egymáshoz viszonylag közel sok 
és többféle tevékenységből származó meddő található. 

Ezt követően kezdtem meg kutató munkámat, melynek első lépése a vizsgált területen 
található meddők adatinak összegyűjtése volt. Ebben a Magyar Geológiai Szolgálat 
salgótarjáni kirendeltsége nyújtott segítséget, ahol megtaláltam a már említett, 80-as években 
készült meddőhányó-katasztert. Ebből gyűjtöttem ki a Salgótarján közigazgatási határán 
belülre eső hányók adatait. Ennek alapján többféle kategóriába tudtam besorolni a vizsgált 
meddőket és a különféle csoportosítás eredményei között igyekeztem kapcsolatot találni. 

Eredményeim alapján sor került néhány olyan helyszín felkeresésére, amelyek valamilyen 
szempontból karakteresen mutatják az adott kategória sajátosságait. 

 
 

4. Eredmények és értékelésük 
 

4.1. Barnaszén-bányászatból származó meddőhányók 
 
Az adatfeldolgozás után a vizsgált területen megtalálható, összesen 37 meddőt három 

kategóriába tudtam besorolni. Legnagyobb arányban (81%) a barnaszén-bányászat meddői 
találhatók meg elszórva Salgótarján közigazgatási határain belül, ami számszerűen összesen 
30 kisebb-nagyobb kiterjedésű meddőhányót jelent (4. ábra). Egy kivételével valamennyi 
meddő mélyművelésű bányászatból származik (NAMESÁNSZKI K. 1980). 

A meddőhányók anyaga szinte kivétel nélkül vöröses, barnás vagy szürkés kiégett salak. A 
fiatalabb meddők még viszonylag nagyobb arányban tartalmaznak szenet, ezért felső részükön 
fekete sávokat lehet megfigyelni. Azokra a meddőkre, amelyek művelését még a 20. század 
első harmadában vagy még régebben befejezték, ilyen fekete sávok nem jellemzőek, ezek 
felszínén már a talajosodás nyomait lehet látni. 

Salgótarjánban a bányák többségét a Nógrádi-medencéhez hasonlóan még az 1800-as évek 
második felében nyitották, a legelsőt 1849-ben (régi inászói aknák) és ezek többségét 
legalább két évtizedig művelték is (NAMESÁNSZKI K. 1980). A 20. század elején bekövetkező 
újabb bányanyitási hullám során az előzőekhez képest már kevesebb bánya művelése 
kezdődött meg, és azok igen változó időtartammal működtek. 1950 után mindössze 3 új bánya 
megnyitására került sor, ezek egyike a városban található egyetlen külfejtés (inászói külfejtés) 
és emellett kisebb, rövid ideig működő mélyművelésű bányák. 

A meddőhányók mennyiségüket, kiterjedésüket tekintve igen eltérőek, átlagosan 
200 000 m3. A különböző méretű meddők kialakításának legkézenfekvőbb magyarázata az 
lenne, hogy a hosszú ideig művelt bányákhoz tartoznak a legnagyobb mennyiségű hányók, 
míg a néhány évig működők meddője kevesebb. Ezt a feltételezésemet azonban a 
rendelkezésemre álló adatok cáfolták; a legkisebb mennyiségű meddőt felhalmozó bánya több 
mint 40 évig működött (Margit-táró – 16 000 m3, 1919-1963), míg a legnagyobb meddőkhöz 
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tartozó bányák ennél jóval kevesebb ideig termelték a szenet (Frigyes-akna – 630 000 m3, 
1895-1920, Jakab-táró – 600 000 m3, 1850-1870) (NAMESÁNSZKI K. 1980). Ennek 
magyarázata az, hogy az 1800-as években a művelés technológiája még nem olyan fejlett, 
mint a 20. században, illetve a kedvezőtlenebb geológiai adottságok miatt ezekből a 
bányákból több meddő anyag kerül ki (LASSAN J. 1987). 

A meddőhányók rekultivációja minden esetben spontán zajlott le, vagyis a növényzet a 
környező területek képét tükrözve magától települt be, csupán a meredek rézsük maradtak 
kopárak. Mára már szinte minden meddőn megjelentek a lágyszárúak mellett a fásszárú 
növényzet is, amelyek közül szinte mindenütt előfordul az akác. Az akácot néhány helyen 
termelik is (Gyertyánosi-lejtakna). Néhány meddőhányó egy részét be is építették (Jakab-
táró), illetve területét mezőgazdasági művelés alá vonták (Frigyes-akna). 

 
 

4.2. Kő- és kavicsbányák meddőhányói 
 
A bányászati meddőhányóknál jóval kisebb arányban jellemzőek az összesen négy helyen 

megtalálható kő- és kavicsbányák meddői (11%). Az 1950-es és 1960-as években működő 
kőbányászat nyomai a bazaltorgonáiról híres Szilváskőn 2 helyen is megtalálhatók (4. ábra). 
A bazalttörmelékből álló meddők kiterjedése a szenes meddőhányóhoz viszonyítva több 
nagyságrenddel kisebb, mindössze 50 m3, illetve 1000 m3 (NAMESÁNSZKI K. 1980). Ez a 
helyszín az egyetlen, ahol a bányászat hatására geológiailag értékes, védett természeti érték 
került felszínre és így szép példája annak, hogy a bányászat és a természetvédelem érdekei 
nem mindig állnak szemben egymással. 

A kavicsbányászat után visszamaradó, részben humuszos, agyagos homokból álló meddők 
Salgótarján délnyugati részén, Zagyvapálfalva városrészben találhatók (4. ábra). Az első 
bányát 1960-80 között művelték, majd ezután nyitották meg a másodikat, amelyen még ma is 
folyik a gépi kitermelés, így ez a meddőterület jelenleg is művelés alatt áll. A meddőhányók 
mennyisége szintén elhanyagolható a bányászati meddőkhöz képest, nagyságrendileg a 
bazaltmeddőkhöz hasonló. 

 
 

4.3. Hő- és ipari termelésből származó salakhányók 
 
A harmadik kategóriába a városra jellemző energia- és ipari termelésből származó három 

salaklerakók tartozik. Az egykori Salgótarjáni Hőerőműből származó salakhányók 
Salgótarján Pintértelep nevű városrészében, viszonylag nagy területen kerültek elhelyezésre. 
Vulkánszerű alakjukkal talán az összes hányó közül a legérdekesebb, és egyben a leginkább 
tájidegen képet mutatják (2. ábra). A lerakott anyag vegyesen tartalmaz nagyobb 
szemcseméretű salakot és porszerű pernyét, amelynek mennyisége 400 000 m3-re tehető 
(ANGYAL ZS. 2009). Ezt az anyagmennyiséget 1912-1973 között drótkötélpályán szállították a 
lerakóra, ahol eredetileg három kúpot halmoztak fel, ám mára az egyiket teljesen elhordták. A 
maradék két hányón a legmeredekebb részek kivételével a növényzet spontán megtelepedett. 
A területen jelenleg semmiféle művelés nem folyik, csupán az illegálisan kihordott 
hulladékok mennyisége növekszik évről évre. 
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2. ábra. A Salgótarjáni Hőerőműből származó egyik salakhányó 
 
Az ipari termelés melléktermékeként létrejött salaklerakókat a város eltérő pontjain, de 

mindkét esetben beépített lakóövezetben találjuk (4. ábra). Az északabbra fekvő, mennyiségét 
tekintve az összes hányó közül a legnagyobb lerakó (2,4 millió m3), a még mindig működő 
acélgyárból származik, ám az 1970-es években bekövetkezett technológiaváltás miatt ide 
salakot már nem szállítanak ki. Maga a hányó vörös és fekete salakból áll, amelyet négy 
szinten teraszszerűen halmoztak egymás fölé. Erre a salakra hordták rá a termelés során 
keletkezett kénsavas páclevet, amit aztán gipsszel semlegesítettek, így a hányó felszínére sok 
helyen fehérkiválások jellemzőek (3. ábra). Az acélgyár tervezi a terület teljes rekultivációját, 
ám jelenleg még csak a növényzet spontán megtelepedése jellemző. 

 

 
 

3. ábra. Az acélgyár salaklerakója 
 
Az ipari termelésből származó másik lerakóra az üveggyártás salakját hordják. Mivel 

Salgótarjánban még mind a síküveg, mind az öblösüveg-gyártás működik, így ez a hányó is 
bolygatott, emiatt a lerakó rekultivációja még nem kezdődött meg. A főleg üvegtörmelékből 
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és hulladékból álló anyag mennyisége jelenleg kb. 50 000 m3-re tehető (NAMESÁNSZKI K. 
1980). 

 

 

 
 

4. ábra. Meddőhányók és salaklerakók elhelyezkedése Salgótarján közigazgatási határán belül 
(LASSAN J. 1987 alapján saját szerkesztés) 

 
 

5. Összegzés 
 
Tanulmányomban rövid áttekintést kívántam adni a Salgótarján közigazgatási határán belül 

található bányászatból, energiatermelésből és iparból származó meddőhányók és salaklerakók 
mennyiségi és minőségi jellemzőiről. Vizsgálatom egy hosszabb kutatás kezdete, amelyben 
szeretném felmérni a hányók jelenlegi állapotát, környezeti hatásukat és esetleges 
hasznosításuk, illetve rekultivációjuk lehetőségét. A jövőben tervezem kutatásaim 
kiterjesztését az egész Nógrádi-szénmedencére. 
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Az ipari tér felszámolásának tájváltozási következményei Ózdon és 

környékén 
 
 

Abstract 
 

The crisis of the former socialist states of the region resulted in economic collapses of those cities, 
which were industrialized at first in the 19th century and became intensively developed during the 
socialist era. Abandonment of the industrial and mining activities, lack of their adequate restoration, 
ceasing of migration of the workers, transmigration of the working-able population and lack of the 
investments all limited the use of the tract both in Ózd and in its vicinity. The agricultural land use can 
not be revived without adequate capital investment and manpower, therefore the agrarian environment 
degrades gradually. An other difficult effect on the environment, which can not be easily mended, is 
the burgling of woods, and also the deforestation assisted by the state for gaining biomass energy 
resulting in loss of the forests and degradation of the cultural landscape, which were in a state of 
equilibrium before. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A térség volt szocialista országainak válsága jelentős számú, a 19. századtól iparosodó és a 

szocialista időszakban erőteljesen fejlesztett város gazdasági összeomlását hozta magával a 
rendszerváltást követően. Az ipari termelés csökkenése, eltűnése nem csak elhúzódó 
foglalkoztatási válságot, hanem a bányászati és nehézipari múlt következtében átalakult ipari 
kultúrtáj gyors leépülését és paradox módon a környezet állapotának további leromlását hozta 
magával. A városok társadalmi-gazdasági problémáiról számos elemzés született, de az 
erősödő környezteti válság kezelésére valós feltáró és kiutat mutató komplex programok a 
megfelelő politikai szándék és a finanszírozási hajlandóság hiánya miatt nem készültek. 

Ezek a problémák fokozottan jelentkeznek a gömör-borsodi térség jelentős iparvárosának 
mai válságában, ahol a bányászati és nehézipari tevékenység felszámolásának komoly 
környezeti következményei lettek. A látható folyamatok kevésbé örvendetes környezeti 
változásokat takarnak. A város belső környezetének változása, a városi funkciók átalakulása 
mögött a szervező vonzástér jelentős csökkenése áll. Ennek következményeként lassan két 
évtizede érvényesül a korábbi ipari vonzástér dombsági településeinek „magára hagyása”, és a 
kultúrtáj hátrányos átalakulása, térhasználati elszegényedése. 

 
 

2. A kultúrtáj egyensúlya a 19. századig 
 
Ózd és térsége környezeti adottságait tekintve a hegyvidékek közti medencedombságok 

közé tartozik. A közeli középhegységek (Bükk, Upponyi-hegység és a Szlovák-érchegység) 
közötti, átlagosan 300 méteres tengerszint feletti magasságú tetőfelszínekből és váltakozó 
szélességű patakvölgyekből álló dombvidék szerves része a Heves-Borsodi dombság, 
amelynek Sajóhoz közeli északi részén a Hangony-patak völgyéhez kötődve jöttek létre az 
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Ózd városát alkotó települések. A térség jellemző tájelemei az erdős hátakkal borított tagolt 
domborzat és a köztük található változóan vízfolyásos vagy száraz völgytalpak. Ebből 
adódóan természetes tájértékei alapvetően a megfelelő vízellátású, művelhető és betelepíthető 
völgyi helyzetek, a kitermelhető és több célra hasznosítható erdő, nyersanyagként pedig a fa 
mellett az agyag és néhol a kitermelhető üledékes kőzetek, valamint a barnaszén. A dombsági 
és alacsony középhegységi háttér, valamint a Sajó felé nyitott patakvölgyek határozták meg a 
kultúrtáj szerveződési irányát, így a térség alapvetően a Sajó és Rima völgyének kultúrtáj 
fejlődésébe kapcsolódott be. Az itt található települések számukban, kiterjedésükben a 
domborzati és vízrajzi tényezők által kialakított természeti tagoláshoz igazodtak. A környezet 
adottságai korlátozott agrártevékenységet tettek lehetővé, emellett elsősorban az 
erdőgazdálkodást biztosították a táj hasznosítására. Földrajzi helyzetében a korai időszakban a 
védett áramlási helyzetet – a Sajó mellékvölgye és azok oldalvölgyei – fogalmazhatók meg 
kedvező adottságként, míg hátrányként a központokhoz való kapcsolódás korlátai említhetők. 

 
 

3. Folyamatos kultúrtáj torzulás a 19. század közepétől 
 
A térség már az államalapítás időszakában rendelkezett vasipari tevékenységgel a korszak 

igényeinek megfelelő mértékben, a középkor után ennek jelentősége csökkent, de a 19. 
századi iparosítás a Rima, Murány és Sajó völgyéből terjeszkedve gyorsan elérte a térséget és 
elsősorban a közeli érclelőhelyekre, a kitermelhető barnaszénre és fára, valamint az iparosodó 
térséggel összefüggő áramlási helyzetre települt. A korábbi térhasználatban változást először a 
bányanyitások és a kohászati üzem megjelenése hozott, majd a következő ugrást a 19. század 
végi nagyipari kiépülés és a vasút jelentette (CSÜLLÖG G. 2003). A Rima, Mura és Sajó folyók 
ipari körzeteihez való közelség lehetőséget adott az ipari kooperáció kialakítására, amit a 
vasút kiépítése nyomán a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. valósított meg. Ennek 
következtében a felgyorsuló ipari térhasznosítás 1880 után szinte egy évtized alatt itt is 
lefedte a korábbi erdő- és agrárgazdálkodás funkciótereit. Ózd iparközponti helyzetét tovább 
erősítette az 1920-as határmegvonás, gazdasági szerepét erősen felértékelte (GULYÁS L. 
2005). Az ipari fejlődés azonban jelentős kultúrtáj torzulást indított el, ráadásul kettős 
formában: egyrészt az ipari terek bővülésével, másrészt az agrárterek lefojtásával. A kohászat, 
majd a nehézipari kombinát bővülése jelentős területi igénnyel járt, amely elsősorban a 
központi völgyeket érintette a települési és agrárterek rovására. A völgyek nagyobb arányban 
ipari létesítményekkel kisebb arányban munkástelepekkel épültek be. Az oldalvölgyekben, 
dombhátakon pedig megindultak a bányanyitások, amelyek komoly erdőirtásokkal jártak, ezt 
követték a bányameddők telepítései. A több mint 100 éves ipari korszak alatt az ipari-
urbanizációs tér kitöltötte a völgyeket, a bányák, csillepályák vasutak, rakodók, különböző 
funkciójú vas és acélipar üzemek, lerakók és tárolók mellett a több faluból álló települési tér 
is növekedett, sajátosan összeolvadva, keveredve az ipari terekkel, anélkül, hogy határozott 
településszerkezet vett volna fel. 

A bányászat és a vas-acélipar, hasonlóan más ipari térséghez (pl. Salgótarján) úgy írta felül 
a tradicionális gazdasági teret, hogy azt szervesen nem kapcsolta magához, ezért az ipar 
javára erősen torzult duális szerkezet jött létre (CSÜLLÖG G.–HORVÁTH G. 2008). Amely 
egyrészt jelentős munkaerőt vont el a környező falvakból, másrészt a nem betelepülő és 
sokszor elégtelen ipari jövedelmű migráns munkaerőnek az otthoni erdőhasznosítás és a 
mezőgazdasági művelés alacsony szinten szerveződő kiegészítő foglalkozása maradt. Ezek 
pedig jelentősen visszafogták az egyébként sem kedvező adottságokkal rendelkező szocialista 
agrárgazdaságokat is (SITKÁNÉ SZILASI E. 2008). Annak, hogy az ipari terjeszkedés nem vette 
figyelembe az agrártér társadalmi igényeit és lehetőségeit – így az agrárgazdálkodás nem 
tudott megfelelően fejlődni – az ipari tér összeomlása után lettek igen komoly 
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következményei, mind a környezeti állapotot, mind a társadalmi-gazdasági viszonyrendszerek 
romlásában. 

Az 1949-ben várossá nyilvánított 3 faluból összeolvadó település a szocialista iparosítás 
koncepciójának megfelelő városfejlesztésen ment át, és ennek következtében 1978-ra (amikor 
több falut is a városhoz csatoltak) egy jelentős kiterjedésű, komoly népességű, de centrum 
nélküli település együttes jött létre: falusi terek váltakoztak ipari terekkel, azok tradicionális 
munkástelepeivel és a gyorsan felhúzott szocialista lakótelepekkel. A szocialista korszak a 
környező falvakban pedig kisebb-nagyobb, a várostól függő bányatelepek kialakítását hozta 
magával. A városkörnyéki települések nem fejlődtek, falusias jellegüket napjainkig 
megőrizték, és a népesség ma is a városi munkahelyektől függ, a falvak lényegében a város 
problémáit jelenítették és jelenítik meg ma is. Ózd ipari központ szerepe azonban a falvak 
számára nagymértékben enyhítette a határ menti helyzet periféria hatásait (CSÜLLÖG G. 
2007). Ugyanakkor a jelentős népességnövekedés ellenére (a nyolcvanas években a 40 ezer 
főt is meghaladta a város lakossága), a politika által jutatott központi funkciók hiányában 
(szemben Salgótarjánnal) nem alakult ki Ózdon olyan városi szerepkör és vonzástér, amely 
valódi központtá tette volna a várost, így esősorban csak foglalkozatási központ maradt, ennél 
a szerepénél azonban jóval kisebb jelentőségű szolgáltatási, ellátási funkciókkal. 
 
 

4. A város „erodálódása” - az ipari táj leépülése 
 
A kultúrtáj torzulása az 1980-as évek végétől nem csökkent, hanem új irányban erősödött. 

Az ipari, bányászati terek felhagyása és többségében azok megfelelő rekultivációjának 
hiánya, a munkaerő migrációjának megszűnése, ezzel az egyéni és községi jövedelmek 
csökkenése, a munkaképes népesség elvándorlása, a befektetések hiánya beszűkítette a 
települési térhasználatot, mind Ózdon, mind a környező falvakban. Ez nem csak a bel-, hanem 
a külterületeken is erőteljes hatással jelentkezett. Ma Ózd térségét kettős, de egymást erősítő 
folyamat jellemzi: a város (és társadalmának) erodálódása, amely a város és a falvak 
településszerkezetének, funkcióinak leromlását hozza, és a táj erodálódása, amely teljes 
környezeti elszegényedését és komoly környezeti károkat eredményez. 

 
1. táblázat. Ózd város népességi és foglalkoztatási adatai 2007-ben (Forrás Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye statisztikai évkönyve KSH 2007) 
 

Lakónépesség  36 377 fő 

Belföldi vándorlási különbözet - 509 fő 

A nyilvántartott álláskeresők aránya a 
munkavállalási korú állandó népességből 14,2 % 

Álláskeresők száma  3 513 fő 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülők száma 12 294 fő 

Rendszeres szociális segélyből élők száma 2 428 fő 

 
A felszámolt bányászat és az erőteljesen leépülő, majd gyakorlatilag megszűnő vas- és 

acélipari termelés helyébe nem lépett komoly ipari termelés, ezért a város jelentős számú 
munkahelyet veszített már a kilencvenes évek elejére. A lakókörnyezet és iparitáj-maradvány 
egyvelege Salgótarjánhoz hasonlóan komoly gondot okoz, mivel itt sincs igazi gazdája a 
városi és városkörnyéki ipari tájnak. A város külterületén meddőhányók, felhagyott 
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bányatárók, belterületén pedig az acélipari kombinát egymástól elkülönülő üzemeinek 
maradványa okoz komoly környezeti problémát. A felhagyott ipari terek megfelelő 
kármentesítésű felszámolása nem igazán történt meg, ami pedig az egyszerű bontáson túl 
megvalósult az tovább fokozza a városszerkezeti torzulást. Az üressé váló központ valós és 
hiányzó, városteremtő terekkel való kitöltése helyett olyan funkciók jelentek meg a város 
közepén, amelyek más városoknál a városszéleken jellemzőek: a városon átvezető utak 
mellett benzinkutak, jelentős méretű (a népességszám által talán igazolt, de az alacsony 
vásárlóerő által megkérdőjelezhető) egymással versengő szupermarketek, 
bevásárlóközpontok. Különösen nehezen kezelhető folyamat a lakónegyedek különbségeiből 
fakadó szegregálódás. Súlyosbítja a helyzetet, hogy eltérő lehetőséget nyújt a jövedelemhiány 
kivédésére a falusi jellegű komfortos, részben „művelhető” telekkel rendelkező ház és a szűk 
egy-kétszobás leromlott minőségű korai és a romló minőségű panel lakótelepi lakás. A városi 
munkahelyek száma a szükségesnél jóval kevesebb és nagyobb részt nem a termelő szférában, 
hanem a szolgáltatásokban jelenik meg, ez pedig csak a komoly mértékben állami és 
önkormányzati támogatásból álló jövedelmek belső cseréjét eredményezi. A város helyzetére 
komoly súllyal nehezedik, hogy a funkcióinál és eltartó potenciáljánál jóval nagyobb méretű 
és mára gazdaságilag jelentős számban passzívvá váló népességet a rendszerváltás utáni ipari 
felszámolást vezérlő országos politika teljesen magára hagyta (NAGY Z. 2003), pedig ennek a 
nagyszámú, ma még részben képzettnek számító koncentrált munkaerőnek az aktivizálása 
lehet az egyetlen kitörési lehetőség a térség számára (1. táblázat). 

 
 

5. A táj „erodálódása” - a településkörnyezet leromlása 
 
A város környezetében a mezőgazdaság megfelelő mértékű tőkebefektetés nélkül képtelen 

regenerálódni, ezért az agrárkörnyezet fokozatosan degradálódik. A komoly problémákkal 
küzdő bányász- és agrárfalvakba a város munkanélküli családjainak csak egy része költözött 
vissza. A falusi lét nem kínált tartós jövedelmet, sem vonzóbb létminőséget, csak rosszabb 
ellátást, kiszolgáltatottságot és a szükséges városi pl. egészségügyi szolgáltatások nehezebb 
elérhetőségét. A falvakban az elöregedést sem tudták ellensúlyozták a városból kiköltözők, 
ezért komolyan lecsökkent a falvakhoz tartozó művelt területek nagysága. Már a kilencvenes 
években megindult a falvakban az elöregedés, ami az akkor 60-80 éves még a kiegészítő 
agrárgazdálkodásra épült öreg épületek elhagyásához, bizonyos okokból sokszor lebontásához 
vezetett. Mára pedig már az Ózdon dolgozó, de oda nem beköltöző generáció által a hatvanas-
hetvenes években épített modernebb, komfortos és nem agrárjellegű házak is kezdenek erre a 
sorsa jutni. Tehát a falvak, ha nem is mindenütt egyenlő mértékben, a külső agrártereik után 
kezdik elveszíteni belső szerkezetük, épületeik egy részét is, ez a leromlási folyamat pedig a 
marginális élethelyzetű és életmódú csoportok arányát növelte meg jelentősen az egyes 
falvakban. 

A falvak környezetében komoly lehetőséget kínáló legelőhasznosítás is csak elvétve és 
kismértékben jelenik meg, elsősorban az állattenyésztést korlátozó törvényi és piaci 
viszonyok miatt. A biztos munkahely és a harmadik generációnál már eltűnő természetes 
agrárhasznosítási igény hiánya következtében a visszatelepülők is csak az „informális” 
környezethasználatot erősítették, fokozva a környezet, főleg az erdők károsítását. Ezt a súlyos, 
a környezet állapotára nehezen jóvátehető hatással járó fejleményt – a részben egyéni 
jövedelemhiányból és az olcsó fűtőanyagra szoruló idős, vagy jövedelemnélküliek 
szükségéből fakadó erdőrablást – csak erősítette az állam részéről nem kellő ellenőrzéssel 
támogatott biomassza energiaforrás nyerésére végzett erdőirtás, amely az erdőállomány 
jelentős csökkenését, és a korábban egyensúlyban lévő kultúrtáj természeti oldalának 
leromlását eredményezte. 
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Mindezek következtében ma a „kultúrtájat” a várostól a falvakig néhány stagnáló ipari 
üzem mellett a felhagyott és csak részben kezelt volt ipari terek és azok szennyező 
maradványai, a kezeletlen bányahatások (meddőhányók, bányatárók stb.), hulladéklerakók, 
leépülő falusi terek, leszűkülő agrárművelésű környezet, kihasználatlan legelők, lerabolt és 
tarra vágott erdők jellemzik (1. ábra). Ezek a „tájértékek” nagyon megnehezítik a sok hasonló 
helyen választott kitörési útnak (HORVÁTH G. 2003) a turizmusnak a kiépítését és gazdasági 
bázissá fejlesztését, bár a tájnak mind természeti képe, mind korábbi agrártáji jellege, néprajzi 
hagyományai erre jó alapot adnának, de ma a táj természeti állapota és a települések kínálata, 
de még az elérhetőség sem ad olyan értékeket, amely komoly vonzást tudna produkálni az 
ilyen irányú befektetéseknek (VASAS A. 2008). 
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1. ábra. Az Ózd környéki kultúrtáj mai „tájértékei” 
1. Volt ipari munkaerő kibocsátó Ózdoz kötődő falvak; 2. Volt bányászfalvak, bányatelepek; 

3. (Részben) felszámolt ipari zónák Ózd belterületén; 4. Egyéb települések; 
5. Működő vasút; 6. Főút; 7. Pusztuló erdők 

 
Paradox módon Ózd esetében a korábbi ipari terhelés eltűnése sokat nehezített az itt élők 

életén, és sajnos semmit sem könnyített a környezetterhelésén, sőt az említett 
vonatkozásokban rontott annak állapotán. Ebben az esetben is nyilvánvaló, hogy ez a 
probléma elsősorban nem környezetvédelmi, hanem társadalmi-gazdasági, ezért csak a 
gazdasági folyamatokon keresztüli társadalmi helyzetváltoztatás vezethet megfelelő tervekkel 
és figyelemmel a környezet állapotának javításához, de ehhez az idő egyre kevesebb. 
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Dr. Jankó Ferenc1

 
Zöldterületek és városfalak kapcsolata történelmi városokban 

 
1. Bevezetés 

 
Városainkban az életminőség szempontjából alapvető jelentőségű a zöldterületekkel való 

ellátottság. Kikapcsolódási, szabadidő-eltöltési lehetőséget jelentenek a lakosok számára, 
kedvező a hatásuk a levegőminőségre, a por- és a zajszennyezés szűrésére, segítenek a 
mikroklíma temperálásában, életteret, hálózatokba szerveződve migrációs útvonalat 
biztosítanak a városi növény- és állatfajok számára. Mindezeken túl pozitív városképi 
szerepük sem lebecsülendő (KONKOLYNÉ GYURÓ É. 2003, CHIESURA A. 2004). 

E tanulmány keretében elsősorban a városon belüli zöldterületek, zöld gyűrűk kérdését 
veszem vizsgálat alá. Ez utóbbi fogalom (green belt) alatt nagyrészt a városokat körülvevő 
zöld övet érti a szakirodalom (ERICKSON D. L. 2004), de a belső zöld övek is ide sorolhatók, 
hiszen sok esetben ezek is városperemiek voltak egykor. Elsősorban azon városok példáján 
teszem mindezt, amelyek történelmiek, valaha városfal védte lakosságukat. Olyan kérdések 
motiválták vizsgálataimat, hogy milyen környezeti-morfológiai hatással bírtak a városfalak az 
egyes városok fejlődésére; pontosabban: a városfalak övezete milyen funkciót kapott védelmi 
funkciójuk hanyatlása után. Mi befolyásolta azt, hogy fejlődésük a beépülés irányába mozdult 
el, vagy éppen városi közparkok keletkeztek előterükben? Egészen pontosan az a kérdés is 
meghúzódott a vizsgálat hátterében, hogy számtalan külföldi példa ellenére a magyar 
történelmi városokra miért nem jellemző a zöld gyűrű megléte a városfalak nyomvonalán? 

E rövid írásban elsősorban Európára, azon belül is a közép-európai, kárpát-medencei 
térségre fókuszálok, mégpedig azért, hogy az analógiakeresést, az esetleges általánosításokat 
biztosabb lábakra állítsam. Mintegy 40 várost vizsgáltam meg „távérzékeléses” módszerrel: 
főképpen az internet adta lehetőségekkel élve. Minden város esetében a Google Maps 
internetes térinformatikai alkalmazás segítségével tanulmányoztam a városmagok-
városközpontok települési szövetét. A települések építéstörténetét illetően különösen sok 
információ volt nyerhető az internetes lexikon, a Wikipédia – annak is elsősorban német 
nyelvű – oldalairól, illetve Kárpát-medencei vonatkozásban A történelmi Magyarország várai 
c. portálról. Természetesen sok város esetében a „felületes” vizsgálatokat helyismeret is 
segítette. 

 
2. A városfalak és a zöldterületek változó szerepe a városfejlődésben 

 
Egy ókori várost vagy egy középkori európai várost városfallal képzelünk el. „Város” 

szavunk is utal a város és a várfal szinte szétválaszthatatlan kapcsolatára. Minden kontinensre 
igaz, hogy a városfalak sokáig meghatározták a (polgár)városok számára a beépíthető terület 
nagyságát. Európában a történelmi városok így sűrűn, intenzíven beépítettekké váltak. A falak 
alatt sok esetben ún. váralji települések, elővárosok telepedtek meg, európai léptékben ezek 
tömörítették az alacsonyabb státuszú, döntően agrárfoglalkozású népességet, míg a falak 
között a polgárok, nemesek laktak. A falak tehát amellett, hogy védelmi szerepük volt, 
társadalmi és morfológiai választóvonalként egyaránt funkcionáltak. 

A modern városfejlődés megindulásáig, azaz a városrobbanás korszakáig a természet és a 
városfalak adta keretek szabták meg a városok növekedésének határait. A tehetős és 
dinamikusan fejlődő városok esetében előfordult, hogy a fallal övezett terület „kinövése” 

                                                 
1 Dr. Jankó Ferenc Nyugat-magyarországi Egyetem, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet, Sopron 
E-mail: frk@ktk.nyme.hu 
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miatt egyszerűen újabb, nagyobb területet átölelő falgyűrűt építettek. A középkor végéig erre 
azért is volt lehetőség, mert a városvédelmi rendszerek nem voltak túlságosan komplikáltak, 
egyszerű függőleges falakból, bástyákból, vizesárokból álltak; a város horizontális 
növekedésének tehát kevésbé állták akadályát. Néhol a külvárosokat is várfallal vagy 
legalábbis valamiféle sövénnyel, sánccal védték, mindazonáltal mai szemmel úgy látjuk, hogy 
fokozatos(abb) volt az átmenet a település, a humanizált természet és a „vadon” között 
(MUMFORD L. 1985). 

Amíg a városlakók számára elérhető távolságban maradt a természet, nem volt szükség a 
városon belül zöldterületek létesítésére. A városban a kereskedelem színteréül szolgáló 
tereken, főtereken kívül minden helyet telkesítettek, és a kor szokásainak, illetve a város 
prosperitásának megfelelően beépítettek, jellemzően egyre intenzívebb módon. A 
városépítészetben a közérdek tehát sokáig nem jelent meg olyan módon, hogy közcélú 
zöldterületek kialakításában öltött volna testet. A reneszánsz és főleg a barokk kor az, amikor 
megjelennek az első kertépítészeti kompozíciók, parkok. Ezeket a zöldterületeket rendre 
kiváltságos, főúri rétegek terveztették, néhol grandiózus barokk várostervek megvalósításához 
kapcsolódóan. Ugyanekkor – a városok zsúfolttá válásával – a polgárság körében a villaépítés 
római hagyománya elevenedett fel (KONKOLYNÉ GYURÓ É. 2003, ALFÖLDI GY.-KOVÁCS Z. 
2008). 

A haditechnika, a tüzérség fejlődésével a várak, városok védelmi rendszerét is fejleszteni 
kellett. A kora újkorban jelennek meg az első városerődök, amelyeket a még a 19. század 
folyamán is korszerűsítenek. Ezeknek már sokkal inkább horizontális védelmi rendszere volt, 
lépcsőzött fal-, sánc és árokrendszerekkel, glacis-sal stb. Az ily módon védett városok 
terjeszkedése már csak a falakon kívül volt lehetséges, belül mind intenzívebbé vált a beépítés 
(MUMFORD L. 1985, DÉRY A.−MERÉNYI F. 2004). 

Ahogy a városok kinőtték a falakkal, erődökkel védett óvárost, s ahogy utóbbiak 
elvesztették katonai szerepüket, a városok elérkeztek ahhoz a pillanathoz, hogy 
valamiféleképpen hasznosítsák a várak övezetét, ezt a – városmorfológiai műszóval élve – 
fringe belt-et, azaz a belső, már elhagyott, egykori városperemi zónát (WHITEHAND J. W. 
R.−MORTON N. J. 2006). Sok városban e helyeken zöldterületeket létesítenek. Ennek a zöld 
gyűrűnek a gondolata él tovább a zöld város mozgalom leghíresebb alakja, az iparvárosi 
fejlődést megreformálni akaró EBENEEZER HOWARD Garden city ideájában, amely aztán nagy 
népszerűségre tett szert a 20. század folyamán (KÜHN M. 2003, BAYCAN-LEVENT T. ET AL. 
2009). 

 
3. A városfalak városmorfológiai öröksége 

 
Fentiek alapján születtek meg azok a szempontok, amelyek alapján vizsgáltam az egyes 

településeket (1. táblázat). A várfalöv funkcióváltása tekintetében fontos lehet a város 
urbanizációs üteme, amelyet a jelenkori népességszám feltüntetésével próbáltam érzékeltetni. 
Emellett – az alapvető két típust érzékelve – a városok védelmi rendszerét tipizáltam: 
külsőtornyos városfal vagy városerődítés típusba sorolva azokat. Ezután a zöld gyűrű 
jelenlétét vizsgáltam meg a fellelhető légi fotók és egyéb képek segítségével, s jellemezni 
próbáltam az óváros körüli beépítés jellegét is. 

Az összehasonlító vizsgálatok alapján három-négy fő momentumot emelnék ki, amelyek 
végül is dönthettek tanulmányom kérdésében, azaz hogy a városok védelmi övezete milyen 
funkciót kapott: a védelmi rendszer típusa, a határozott városépítészeti szándék megjelenése, a 
várostest funkcionális fejlődése, a várfalak szerepvesztésének időszaka. 

Nézzük ezeket részletesebben. Az, hogy az ún. városerődök sokkalta szélesebb művek, 
mint a középkori városfalak, előrevetítette, hogy ezek övezetét beépíteni sokkalta nagyobb 
vállalkozás, az organikus városfejlődés révén több időt feltételez, ezért ezek rendezése sok 

 119



TELEPÜLÉSÖKOLÓGIA – TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMINŐSÉG 

esetben tervszerű módon történt. Az erődök általában később vesztették el védelmi 
szerepüket, mint a középkori városfalak, így nagyobb eséllyel lehettek e városokban olyan 
városépítészeti „erők”, amelyek a zöld város gondolat jegyében zöldfelületek létesítését is 
elképzelték a védelmi öv helyén. Így például Bécsben a császári döntésre 1858-ban lebontott 
városfalak és a glacis helyén létesítették a híres Ringstraße-t, számtalan parkkal és 
monumentális középülettel. Ugyanez történt a csehországi Brnoban is, ahol 1861-ben 
kezdődtek a munkálatok. Münsterben viszont már 1770-ben hársfasort létesítettek a 
védművek helyén, amely az óvárostól nyugatra ugyanekkor épülő münsteri kastély parkjához 
csatlakozott. Grazban a városi tanács és a városszépítő egyesület erőfeszítéseire nyílott meg 
1873-ban a glacis egykori nagyobb területén a városi park. Nürnbergben pedig a II. 
világháború utáni újjáépítési tervekben született meg az óváros körüli zöld park-gyűrű 
gondolata. 

Az 1. táblázatból leolvasható, hogy a trianoni Magyarország területén alapvetően a győri 
városerődítés sorolható a második generációs típusba (a komáromi erődrendszert 
kapcsolódásai alapján Szlovákiánál vettük figyelembe – GERŐ L. 1975). Ennek fényében 
egyértelműnek tűnik, hogy a magyar városok esetében miért nem találunk igazi zöld gyűrűt a 
városmagok körül. Magyaróvár és Veszprém is inkább csak azért lóg ki a sorból, mert 
esetükben a természeti elemek – a folyó, illetve a domboldal – predesztinálták a zöldfelületek 
létrejöttét. Az egykor olasz mérnökök tervei szerint erődített Győr esetében is csak a 
Batthyány tér említhető az óváros körül nem létező zöld gyűrű mozaikjaként. Győrben úgy 
tűnik, a városodás igényeinek kiszolgálása volt az elsődleges cél; az 1820–1851 közötti 
„bástyadöntés” után az óváros körül nyert területet felparcellázták, zöldterületeket – az 
említett tér kivételével – pedig a folyópartok mentén terveztek létesíteni (BORBÍRÓ V.−VALLÓ 
I. 1956). 

Sopronban – amely kettős várfalrendszerével tűnik ki a magyar városok közül – a 
reprezentációt szem előtt tartó polgárság és a város vezetői a belső városfalgyűrű déli oldalán 
kezdett sétatér kialakításába – ehhez adakozásával Széchenyi István is hozzájárult. E tér 
hosszú ideig a Promenad nevet viselte, amely eredetileg (promener /fr./ = sétálni) az 
erődítmények helyén, illetve előterében létrejött, fákkal beültetett terek megfelelője volt 
(NELSON H. J. 1961). A tér – amely ma inkább térként, mintsem parkként funkcionál – 
Széchenyi halála után vette fel a legnagyobb magyar nevét. A Várkerületen – hozzá 
hasonlóan a kőszegi Várkörön – a kereskedelmi funkció térnyerése nem tette lehetővé 
nagyobb zöldterületek kialakítását. Manapság viszont inkább reménykeltő lehet a 
várfalszorosokban fejlesztendő zöldterület az óváros körül tervezett várfalsétány mentén – a 
belvárosban ugyanis három párhuzamos falból állt a védmű. A külvárosi városfal esetében 
ugyancsak a déli oldalon, a Rák-patak befedésével teremtettek lehetőséget városi park 
létrehozására a 19. század végén. Ez kiváltképp a reprezentációt szolgálta, hiszen a GySEV 
pályaudvar felé terjeszkedő nagypolgári városrészt szeli keresztül. Arra természetesen senki 
nem gondolt, hogy a szőlőművelő gazdák, agrárkeresők által lakott történelmi külvárosok 
előterében zöldterületeket létesítsenek. 

Kőszegen és Pécsett inkább a műemlékvédelem várfal-bemutatási szándékainak 
köszönhető a várfalak előterében létrejött fás liget – mindkét város esetében a vár 
északnyugati szakaszán. Pápán és Egerben pedig talán a főúri, főpapi réteg parképítése 
elégítette ki a zöldfelületi igényeket a történelmi város mellett. 

Szlovákiában, vagyis a történelmi Magyarországon viszont kisebb, egyszerű várfalakkal 
védett városok esetében is meg-megmaradt a védművek övezete zöldfelületnek. A nagyobb 
városokban viszont erre az urbanizáció viharai között úgy tűnik nem volt lehetőség. Ehhez az 
esethez hasonló a romániai Kolozsvár és Temesvár sorsa is. Pedig Temesváron csak a 19–20. 
század fordulóján kezdték bontani a falakat. 
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Témánkat illetően Prága inkább Budapesthez hasonlatos, viszont a többi kisebb-nagyobb 
rendre német eredetű cseh város esetében megtaláljuk a zöld gyűrűket, csakúgy mint a 
kiválasztott osztrák, német vagy horvát példák esetében. Természetesen ezen országok 
esetében inkább a „pozitív” példák felülreprezentáltak, inkább ilyeneket igyekeztem gyűjteni. 

 
4. Összefoglalás 

 
Rövid írásom elején feltett kérdésekre – ahogy az sejthető volt – tehát egyértelmű válaszok 

nem adhatók. Nagy valószínűséggel állítható azonban, hogy zöld gyűrűk létesítéséhez a 
városerődítések és a megfontolt, előrelátó városrendezési szándékok kellettek. A városok 
körüli zöldterületeknek itt most elsősorban városmorfológiai szerepét emelem ki: ezek igen 
jelentős hatásúak a városrészek tagolásában, arculatának kialakításában, a különböző 
karakterű városrészek elválasztásában (lásd pl. Nagyszombat, Ingolstadt, Regensburg), ahol 
ez nincs meg ott sokkalta konfliktusosabb a városkép (Székesfehérvár, Győr). Úgy tűnik a 
zöld gyűrűk egyes esetekben a városok imázsát is pozitívan alakítják (Münster, Ingolstadt), 
előbbi esetében a Promenád a kerékpáros közlekedés egyik fő ütőere is az autómentes óváros 
körül. 

Mindezek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a városoknak is figyelemmel 
kellene lenniük a zöld gyűrű gondolatára, mégpedig a városon belül is, nem csak a beépített 
területet körüli övezet esetében. Nem a zöldfelületek létesítésének korát éljük, azonban a 
meglévő és a jövőben tervezett városrészi funkciók mérlegelésével, illetve azok függvényében 
érdemes volna azon is munkálkodni, hogy egy kicsit fejlesszük a városon belüli zöldfelületi 
rendszereinket, esetleg épp a váröv körüli zöld gyűrűt, talán egy kerékpáros vagy zöld város 
víziójának megteremtése érdekében (Vö. CHIESURA A. 2004, ERICKSON D. L. 2004, BAYCAN-
LEVENT T. ET AL. 2009). 
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1. táblázat. A vizsgált városok lakosságszáma, a városfal, a zöld gyűrű és a beépítés jellege 
Város Lakosság Vár jellege Zöld gyűrű a városmag körül Beépítés a városmag körül 

Magyarország 
Budapest 1 712 000 Külsőtornyos városfal Nem Nyomokban a Kiskörút mentén érzékelhető  Nagyvárosias, történeti szövet
Eger 56 000  Külsőtornyos városfal, belső várral Nem Nyomokban felismerhető, pl. Érsek kert Vegyes, nagyrészt történeti szövet 

Győr 130 000  Városerőd  Nem Nyomokban: Batthyány tér, fasorok, tömb-
belsők, folyó menti galériaerdő 

Főképp történeti szövet, részben lakótelep jel-
legű 

Kőszeg 12 000  Külsőtornyos városfal, belső várral Nem Kisebb részletekben a Várkör zöldfelületei-
ben érzékelhető Kisvárosias történeti szövet 

Mosonmagyaróvár  32 000 Külsőtornyos városfal, belső várral Igen Részletekben, folyóparton, tömbbelsőkben Döntően kisvárosias történeti szövet 
Pápa 33 000  Külsőtornyos palánkvár, kastéllyal Nem Részletekben, tömbbelsőben nyomozható Vegyes, zömében kisvárosias történeti szövet 
Pécs 157 000  Külsőtornyos városfal, belső várral Nem Részleteiben van meg az északnyugati részen Vegyes (kis- és nagyvárosias, lakótelepek) 

Sopron 59 000  Külsőtornyos városfal (belső és külső) Nem 

Belső városfal: telekbelsőkben, várfal szoros-
ban, ill. Széchenyi tér, Várkerület zöldterüle-
teiben látható. Külső városfal: Deák tér, ill. 
tömbbelsőkben érzékelhető 

Vegyes főleg kisvárosias történeti szövet, ki-
sebb részben lakótelep, ill. telepszerű családi 
házas beépítés 

Székesfehérvár 102 000 Külsőtornyos városfal Nem Részletekben érzékelhető: Zichy-liget, Rom-
kert és tömbbelsők zöldfelülete 

Döntően lakótelepek, kisebb részt kisvárosi 
negyedek 

Veszprém 63 000  Külsőtornyos városfal Igen Domborzati okok miatt alakult ki Döntően kisvárosias, részben lakótelep 
Szlovákia 
Bártfa 33 000  Külsőtornyos városfal Igen Majdnem teljes Nagyrészt lakótelepek 

Bazin 21 000  Külsőtornyos városfal, várkastéllyal Nem A várfalak mente sok helyütt gondozatlan, 
zöldterület csak nyomokban Kisvárosias, történeti szövet 

Eperjes 91 000  Külsőtornyos városfal Igen Nem teljes, széttöredezett Vegyes (kisvárosi, családi házas, lakótelep, 
kereskedelmi központ) 

Kassa 135 000  Külsőtornyos városfal  Nem A tömbbelsőkben nyomozható, egy park ta-
lálható a városmag keleti oldalán Vegyes (nagyvárosias, főleg lakótelepek) 

Komárom 37 000  Erőd, belső várral Igen A belső és a külső vár körül is, nem teljes Részben városhatár, részben lakótelepek 
Lőcse 15 000  Külsőtornyos városfal Igen Nem teljes, parkok, fasorok Vegyes (lakótelepek, kisvárosias) 
Nagyszombat 68 000 Külsőtornyos városfal Igen Nem teljes, park és fasor, egyéb zöldterület Nagy részben lakótelep 
Pozsony 425 000  Külsőtornyos városfal, fellegvárral Nem Csak részleteiben látható Nagy részben nagyvárosias történeti szövet 
Románia 
Beszterce 75 000  Külsőtornyos városfal  Igen Nem teljes, fasor (ÉNY) és park (DK) Vegyes (lakótelep, kis- és nagyvárosias) 

Brassó 280 000  Külsőtornyos városfal  Igen Nagyrészt a környező hegyek adják, részben a 
telekvégek zöldterülete Javarészt történelmi (városias) szövet 

Kolozsvár 306 000  Külsőtornyos városfal, fellegvárral Nem Nyomokban, kisebb zöldterületek, parkok Vegyes (kis- és nagyvárosias) 
Nagyszeben  154 000 Városerőd, citadella (nem készült el) Igen Részleteiben, fasorok, parkok Vegyes (kis- és nagyvárosias, ipari) 
Temesvár 312 000  Városerőd, várkastéllyal Igen Nem teljes, részleteiben érzékelhető csak Kis- és nagyvárosi történeti szövet 
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1. táblázat. A vizsgált városok lakosságszáma, a városfal, a zöld gyűrű és a beépítés jellege (folytatás). 
Város Lakosság Vár jellege Zöld gyűrű a városmag körül Beépítés a városmag körül 

Csehország 
Brno 371 000  Külsőtornyos városfal, fellegvárral Igen Részben: park, színház és pályaudvar Hagyományos városias szövet 

České Budějovice 96 000 Külsőtornyos városfal  Igen Park és tér, részben vízfelület Laza történeti szövet, részben szabadidős te-
rületek 

Cheb 35 000  Külsőtornyos városfal  Igen Nem teljes, töredezett zöldterületek adják Vegyes beépítés (modern és kisvárosi) 

Hradec Králové 95 000 Városerőd  Igen Nem teljes, részben folyóvízi árterek adják, 
részben városi parkok, tömbbelsők 

Vegyes, többnyire laza beépítés (nagy- és 
kisvárosias, lakótelepek, sportterület) 

Plzen 163 000  Külsőtornyos városfal Igen Majdnem teljes, parkok, fasorok Nagyrészt nagyvárosias történeti szövet 

Prága 1 223 000 Külsőtornyos városfal Nem Részleteiben csak a nyugati városrészben ta-
lálható meg, főleg domborzati okok miatt Nagyvárosias történeti szövet 

Ausztria 
Bécs 1 681 000 Városerőd, glacis-val Igen Nem teljes, fasorok és parkok Nagyvárosias beépítés, történeti szövet 

Graz 253 000  Városerőd, glacis-val Igen Nem teljes, park, fasor és hegyoldal, folyó 
menti galériaerdő 

Nagyvárosias, történeti szövet, részben folyó-
vízi határ 

Radkersburg 1 400  Városerőd, glacis-val Igen Teljes gyűrű, részben folyó menti galériaerdő Laza kisvárosias beépítés 
Ruszt 1 900  Külsőtornyos városfal Igen Nem teljes, a telekvégek zöldterületei adják Laza kisvárosias beépítés 
Németország 

Ingolstadt  124 000  Városerőd, glacis-val, ellenerőddel Igen Teljes gyűrű, körutakkal, szabadidős- és 
sportlétesítményekkel Vegyes (kisvárosi, nagyvárosi, lakótelep) 

Nürnberg 504 000  Városerőd Igen Majdnem teljes, fasorok, parkok Nagy részben nagyvárosias történeti szövet 
Münster 275 000  Városerőd, kastéllyal Igen Teljes fasor, kastélykerttel Nagyvárosias történeti szövet 
Regensburg   134 000 Városerőd, ellenerőddel Igen Teljes gyűrű parkokkal Főleg nagy- és kisvárosias történeti szövet 
Rothenburg 11 000  Külsőtornyos városfal Igen Teljes gyűrű parkokkal, folyó menti erdőkkel Főleg kisvárosias történeti szövet 
Horvátország 
Eszék 88 000  Városerőd, ellenerőddel Igen Összefüggő zöldterület, park Vegyes (nagyvárosias és lakótelep) 
Károlyváros 59 000  Városerőd, hatszög alakú Igen Teljes zöld gyűrű, parkok, mezők Vegyes (nagyvárosias, lakótelepek) 
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Dublinszki-Boda Brigitta1

 
Külterületi zöldfelületi rendszer elemeinek kezelése településrendezési 

eszközökkel 
 
 

Zusammenfassung 
 
Der ökologische Zustand des Siedlundsvorortes wird wesentlich durch die siedlungsplanerische 

Dokumenten beeinflusst. Die Verwahrung der aus der ökologischen Sicht wertvollen Grünflächen und 
ihren Kontakten realisiert sich direkt und indirekt durch die Ausführung (planerische Prozess) und die 
Anwendung (behördige Verfügung) der Siedlungspläne. 

Es wird festgestellt, dass die siedlungsplanerischen Regelungen für den ökologischen Zustand der 
einzigen Grünflächen und die strukturelle Vorlagen für die Netzwerke der Grünflächen hochwirksam 
sind. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A települések külterületén elhelyezkedő zöldfelületi elemek különböző funkciót tölthetnek 

be – ennek megfelelően kialakításuk/kialakítottságuk és a növényzet jellege, 
állományszerkezete igen eltérő lehet. Jelen kutatásban az ökológiai funkcióhoz kapcsolódó 
zöldfelületi jellemzők kerültek részletesen vizsgálat alá, illetve az, hogy ezeket a jellemzőket 
milyen eszközökkel és milyen hatékonysággal kezelik településrendezési tervekben. (Mintául 
két, zöldfelületi szempontból különböző adottságokkal bíró település rendezési terve 
szolgált.) 

 
 

2. A külterületi zöldfelületi rendszer elemei, főbb értékelési szempontjai 
 
A települések külterületén jellemzően az alábbi – méretükben, növényzet jellegében, 

struktúrájában különböző – zöldfelületi elemek jelennek meg: 
 Erdősávok 
 Fasorok 
 Cserjesávok/mezsgyék 
 Facsoportok 
 Egyedi fák 
 Biológiailag aktív környezet – jellemzően mezőgazdasági – szántó- és gyepterületek. 

A településrendezési folyamat során hasznos lehet a külterületen elhelyezkedő zöldfelületi 
elemekkel kapcsolatban, azok ökológiai állapotleírásának és a javaslatok megalapozása 
szempontjából célirányos értékelés elkészítése. Az értékelés részletességét leginkább a terület 
nagysága/a feldolgozás léptéke befolyásolja. A szerkezeti vizsgálatokra jellemző 1:10 000 
méretarányt figyelembe véve a külterületi zöldfelületi elemek az alábbi szempontok alapján 
eredményesen értékelhetőek:  

 Borítottság folyamatossága 
Leginkább a biológiailag aktív környezetnél figyelembe vehető szempont. A 

növényborítottság megléte egy adott területen mindenképpen kedvezőbb ökológiai állapotokat 

                                                 
1 Dublinszki-Boda Brigitta Budapesti Corvinus Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, Budapest 
E-mail: brigitta.boda@uni-corvinus.hu 
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jelent (pl. életteret biztosít, megóvja a talajt a lepusztulástól). Ugyan a természet 
évszakonkénti ritmusa meghatároz egyben egy aktivitási ritmust is, ezt célszerű figyelmen 
kívül hagyni, és a területhasználat módjából fakadó folyamatosságot/megszakítottságot 
figyelembe venni. 

 Növényzet állapota 
Az adott területen előforduló növényzet nagyban összefügg a meglévő abiotikus és 

biotikus környezeti tényezők nyújtotta lehetőségekkel. A szukcessziós folyamat ezeknek 
megfelelően különböző stádiumokat/állapotokat feltételez, ezek láncolata ideális végpont 
esetén klimax társulást feltételez. Ezt a folyamatot különböző természeti és emberi hatások, 
tevékenységek befolyásolhatják. 

 Növényzet szintezettsége 
A szintezettség a társulás térbeli struktúrájának, horizontális tagolódásának fontos 

jellemzője. Mint értékelési tényező szorosan összefügg a növényzet állapotával. 
 Területi kiterjedés (szélesség, hosszúság) 

Egy adott területhasználati folt, külterületi zöldfelületi elem ökológiai állapotának 
szempontjából alapvetően meghatározó annak mérete, alakja. Minden biotópfoltnak van egy 
„zavarásoktól mentes” magja és egy erősen befolyásolt határzónája. Ez utóbbi legtöbbször 
egészen eltérő területhasználatokat választ el egymástól. 

 Kapcsolódás lehetősége 
Az ökológiai állapot szempontjából az egyes zöldfelületi elemek hatásán túl mindenképpen 

figyelembe kell venni az általuk alkotott rendszer jellemzőit is. A települések egész 
külterületét tekintve a rendszer egésze szempontjából a mozaikosság veszélye, hogy olyan 
tevékenységek, amelyek a szomszédos területekre túlzott mértékű zavaró hatást fejtenek ki, és 
ökológiai szempontból barriert/gátat jelentenek. 

Egy konkrét terület értékelése kapcsán emellett célszerű a biológiailag inaktív területek 
értékelését is elvégezni, mert jellemzően ezek azok a területek, amelyeken olyan tevékenység 
folyik, ami a rendszer egészére negatív hatást gyakorolhat. 

 
 

3. A külterületi zöldfelületi rendszer állapotát befolyásoló településrendezési eszközök 
 
Egy település külterületének ökológiai állapotát jelentős mértékben befolyásolják az adott 

település közigazgatási területén folytatott/folytatható tevékenységek. Ezen tevékenységek 
körét, területi elhelyezkedését, struktúráját a településrendezési folyamat során elkészülő 
településrendezési tervben kell rögzíteni. A településrendezési terv fő célja a település sajátos 
természeti és társadalmi-gazdasági adottságaira alapozva olyan, területileg kiegyenlített 
fejlődés feltételeinek biztosítása (területfelhasználás, infrastruktúra-hálózat fejlesztése, építés 
helyi rendjének szabályozása tekintetében), amely elősegíti a különleges táji, természeti, 
épített értékek megőrzését, a település környezeti állapotának javulását, erőforrásainak 
kíméletes felhasználását. 

A településrendezési terv a fentiek figyelembevételével kell, hogy szabályozza a település 
egyes telkeire vonatkozó építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket, a 
területhasználat módját (lehetőségeit, korlátozásait). 

Elsődleges célja közvetlenül ugyan nem a kedvező ökológiai állapot kialakítása (hanem az 
építési tevékenység rendjének meghatározása), de beavatkozásai, előírásai révén jelentősen 
tudja befolyásolni azt. 

Példaként 2 egészen eltérő jellegű település (Túrkeve és Szigetmonostor) 
településrendezési tervéből emelem ki, hogy az egyes településrendezési eszközök 
alkalmazásakor melyek voltak azok az eszközök, fókuszpontok, amelyek befolyással lehetnek 
a külterületi zöldfelületi elemek ökológiai állapotára. 
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A településrendezési tervhez kapcsolódóan elkészülő dokumentumokban a dokumentum 
jellegének megfelelő formában kell, hogy megjelenjenek az ökológiai állapot javítását 
szolgáló intézkedések. 

A településfejlesztési koncepcióban minden ágazatra kiterjedően meghatározásra kerülnek 
a település hosszú távú fejlesztési elképzelései, a község jövőképe, valamint a szükséges 
intézkedések. A koncepció átfogóan értékeli a település meglévő környezeti helyzetét, és egy 
célrendszer formájában meghatározza a legfontosabb teendőket. A rendezési terv később 
ezeket az elképzeléseket pontosítja, rögzíti és fogalmazza meg konkrét intézkedések, 
előírások formájában. 

Túrkeve esetében környezeti szempontból koncepció szinten a termőföld, és a 
természetközeli állapotú természetvédelmi területek védelmével kapcsolatos célok azok, 
amelyek hangsúlyosak. 

Szigetmonostor számára elsődleges a „szigeti tájkarakter” megőrzése, amit a tájkép, a 
dunai hangulat és a történelmileg kialakult területhasználati arányok jellemeznek. A kiterjedt 
országos és nemzetközi jelentőségű természetvédelmi és vízbázisvédelmi területeknek 
köszönhetően ezek megóvása fontos feladat. 

A településszerkezeti terv az egyes területfelhasználási egységek térbeli rendjét rögzíti. A 
környezeti állapot befolyásolása szempontjából jelentősége leginkább abban jelentkezik, hogy 
az egyes területfelhasználási egységek között milyen szomszédsági viszonyokat alakít ki 
(milyen az ökológiai szempontból értékes, érzékeny területek és az azokat veszélyeztető 
tevékenységek térbeli viszonyulása). 

Túrkeve külterülete jellemzően mezőgazdasági tájhasználatú. A környezet állapotát 
befolyásolhatja a terület változatosságának növelése, ami megvalósulhat egyrészt a 
mezőgazdasági területfelhasználási egységen belüli, a művelés jellegéhez igazodó területi 
egységek meghatározásával. Másrészt megvalósulhat a mezőgazdasági tájhasználatot tagoló, 
jellemzően külterületi zöldfelületi elemek lehatárolásán keresztül. Utóbbiak alkalmazása 
során gondot jelenthet településszerkezeti egységként való megfogalmazásuk – pl. egy kis 
méretű, de jellemzően erdő terület, ami mezővédő erdősávként működik, nem feltétlenül 
jelent szerkezeti értelemben is erdőterületet (akár mezőgazdasági terület is maradhat), ami 
viszont hosszú távú fennmaradását veszélyeztetheti. 

Szigetmonostor külterületének jelentős része valamilyen országos szintű területi védettségi 
kategóriába tartozik. A Duna menti ártéri galériaerdők országos természetvédelmi területek; 
emellett a közigazgatási terület déli része a Budapest vízellátását nagyban biztosító 
vízgazdálkodási terület. Ezen területek ökológiai állapota igen kedvezőnek mondható, hiszen 
szerkezeti szempontból az intenzívebb lakó- és üdülőterületektől jól elhatárolódnak. 
Problémát csak az engedélyezhető tevékenységek körének meghatározása, a szükséges 
korlátozások elfogadtatása jelenthet. 

A településszerkezeti terv kötelező alátámasztó szakági környezetalakítási munkarésze 
(természetvédelmi, környezetvédelmi, zöldfelület-rendezési javaslatok) részletezi a település 
környezeti, településökológiai állapotát befolyásoló tényezőket – foglalkozik a közegekkel, 
természetvédelmi, tájvédelmi értékekkel és az őket érő hatásokkal. Az állapotleírás mellett 
megfogalmazza a szükséges tematizált intézkedéseket is. Mivel a környezetalakítási 
munkarész nem kerül helyi jogszabályként elfogadásra, előírásai akkor tudnak igazán 
hatékonyak lenni, ha a helyi építési szabályzatba is beépítésre kerülnek. 

Túrkevén az itt megfogalmazható javaslatokat is leginkább az határozza meg, hogy a 
külterületen a mezőgazdasági tájhasználat dominál. Ehhez kapcsolódóan a környezet 
állapotának javítását szolgálhatja pl. a folyamatos borítottság biztosítása (levegő és talaj 
állapota, ökológiai kapcsolatok biztosítása szempontjából), a más célú használat feltételeinek 
meghatározása (talaj mennyiségi és minőségi védelme, az ökológiai szempontból 
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veszélyeztető tevékenységek minimalizálása szempontjából), az agrokemikáliák alkalmazási 
feltételeinek meghatározása (felszíni és felszín alatti vizek állapota szempontjából). 

Szigetmonostoron a javaslatok a környezeti közegek állapotának megőrzésére 
vonatkoznak; ezen belül is főként azokat a tevékenységeket korlátozza, amelyek közvetlenül 
vagy közvetetten az értékes ivóvízkészleteket veszélyeztetik (kommunális szennyvíz és 
hulladékkezelés kérdései). 

A településszerkezeti terv kötelező alátámasztó szakági tájrendezési munkarésze 
elméletileg a táj élettani kondicionáló hatásának, teljesítő- és termelő képességének és 
vizuális értékének növelését szolgálja. A gyakorlatban ezeket a célokat jellemzően az egyes 
területhasználatok, azon használatok módjain keresztül értékeli, befolyásolja, és ezzel a 
településszerkezet térképi feldolgozását támasztja alá. 

Mint alátámasztó munkarész, szintén nem kerül helyi jogszabályként elfogadásra, előírásai 
akkor tudnak igazán hatékonyak lenni, ha a helyi építési szabályzatba is beépítésre kerülnek. 

A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat táj-, természet-, környezetvédelmi 
tartalmai a településszerkezeti terv alapján, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
készülnek el. Alapvető feladata a település építési rendjének a meghatározása, de az egyes 
építési övezetekhez kapcsolódóan lehetőség van a környezeti állapotot befolyásoló sajátos 
helyi követelmények, jogok és kötelezettségek meghatározására is. Mindkettőt (együttesen) a 
település önkormányzata rendelettel hagyja jóvá, amelyeknek előírásai a település minden 
lakosára vonatkoznak, ezért hatékony eszközök lehetnek a települési táji, természeti, 
környezeti állapotának befolyásolásában. 

A településrendezési tervekhez kapcsolódóan a 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet szerint 
szükséges környezeti vizsgálati eljárást lefolytatni. Ez lényegében egy döntés-előkészítési 
eljárás, aminek célja, hogy a rendezési tervben megfogalmazott fejlesztések megvalósulása 
során várható (becsült) környezeti hatásokat feltárja, értékelje, és egyfajta visszajelzést 
(esetleg javaslatot) adjon fejlesztési döntésekkel kapcsolatban. A környezeti vizsgálat 
szükségszerűen kapcsolódik a településrendezési tervvel összefüggésben elkészült 
településfejlesztési koncepcióhoz, az alátámasztó munkarészben elkészült környezetalakítási 
és tájrendezési szakági munkarészekhez, illetve a településszerkezeti, szabályozási terv és 
helyi építési szabályzat vonatkozó részeihez. Az eljárás során elkészülő dokumentum a 
környezeti értékelés. 

Tervezési szempontból ennek a dokumentumnak a jelentősége abban rejlik, hogy amellett, 
hogy alapvető célja az, hogy a döntéshozó hatóságok számára megkönnyítse a rendezési 
tervben megfogalmazott fejlesztésekkel kapcsolatos döntést, a tervező számára is visszajelzést 
adhat, és lehetőséget ad az esetleges korrekciókra. Emellett előfordul, hogy a tervező számára 
szakmai szempontból nem igazán elfogadható, a település irányából érkező fejlesztési 
igénnyel szemben ad lehetőséget további érvelésre. 

Túrkeve jelenleg érvényben lévő rendezési tervéhez még nem készült környezeti értékelés. 
A rendezési terv kapcsán elmondható, hogy a vonatkozó környezetvédelmi, természetvédelmi 
előírások, jogszabályok figyelembe vételével a helyi adottságokhoz alkalmazkodva, a 
környezet védelmét prioritásként szem előtt tartva készült el. A meglévő természeti és 
tájpotenciálra a tervezés során különös figyelem helyeződött. A terv nem tartalmaz olyan tervi 
elemet, melynek megvalósulása során a környezeti elemek jelentős romlása, 
környezetkárosodás következhet be. 

Szigetmonostoron a környezeti vizsgálat megállapította, hogy a településrendezési terv 
eredményeképpen megvalósuló fejlesztések a település közigazgatási területének jelentős 
minőségi átalakulását eredményezik. A beépítésre szánt területek összességében 
többszörösükre változnak, amelyek természetesen az ökológiai állapotokra is hatást 
gyakorolnak. A szigorú szabályozási előírásoknak köszönhetően azonban az érzékeny, 
sérülékeny területek védelme hosszú távon biztosított marad. 
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4. Összefoglalás 
 
A települések külterületének ökológiai állapota jelentős mértékben befolyásolható a 

településrendezéshez kapcsolódó dokumentumokban megfogalmazottakon keresztül. 
Az ökológiai szempontból értékes zöldfelületi elemek és a közöttük lévő kapcsolatok 

megőrzése érdekében megfogalmazott célok és feladatok a településrendezés eszközeinek – 
településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv – elkészítése (tervezési folyamat) és alkalmazása (hatósági döntéshozó 
folyamat) során kerülnek közvetlenül vagy közvetett módon érvényesítésre. Az, hogy az 
alkalmazott eszközökön belül mely válik hangsúlyossá és lehet eredményes, leginkább azon 
múlik, hogy mik az érintett terület főbb természeti, tájhasználati jellemzői. A megfelelő 
eszköz megválasztásával a külterületi zöldfelületi elemek és az általuk alkotott rendszer 
ökológiai állapota lényegesen javítható. 

A vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a településrendezési tervekben az alábbi, 
ökológiai szempontból meghatározó zöldfelületi jellemzők kezelhetőek: zöldfelületi elemek 
mérete, állomány-összetétele; szomszédsági viszonyok (kapcsolatok megléte, hiánya, 
korlátozottsága alapján) – leginkább a településszerkezeti terven belül; folytatható 
tevékenységek (terület érzékenysége alapján) – leginkább a szabályozási terven és helyi 
építési szabályzaton belül. 

Megállapítható hogy az egyes zöldfelületi elemek ökológiai állapotának tekintetében a 
szabályozási, a zöldfelületi rendszer egésze szempontjából a szerkezeti jellegű javaslatok 
bizonyulnak a leghatékonyabbnak. 
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Állóvizek parti sávjának jelentősége és veszélyeztető tényezői 

 
 

Abstract 
 
Concerning standing waters, the shorezone provides many significant functions in ecological, 

economical, social respects, for example: buffer-function, ecological corridor, access point to the lake, 
aesthetical value, holiday destination, shorewall protection etc. However, human interests and land use 
result in the deterioration of the shorezone. These spatial, qualitative changes of shorezone (lake level 
manipulation, shoreline control, bedcontrol works, dredging, destruction of natural vegetation, 
recreational and residental use, wastewater emission etc.) effects the whole water body in many cases. 
The analysis, evaluation of lakeshores is essential to support planning, providing protection of diverse 
functions of these landscape strips. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Az állóvizek parti sávjának definiálására (OSTENDORP 2004) és a lehatárolására vonatkozó 

kutatások több évtizedes múltra tekintenek vissza. Az állóvizek parti sávjának fogalma, 
értelmezése ugyanakkor igen eltérőképpen jelenik meg különböző szakterületek 
szakirodalmában. A hidrobiológia tudománya az ún. parti tájékot (litorális régió) parti övre 
(litorális zóna) és száraz parti övre (paralimnolitorális zóna) osztja (FELFÖLDY 1981). 
Természetközeli állapotok esetén a víz és szárazföld határvonala mentén koncentrikusan 
helyezkednek el a különböző élőhelyek, amelyeket azonban mind ökológiai, mind 
tájhasználati szempontból egy egységként szükséges kezelni (OSTENDORP ET AL. 2004a). A 
parti sáv tervezési szempontú lehatárolására jelent példát a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervének (VÁTI 1998) értelmében előírt partrehabilitációs-tanulmánytervek 
megközelítése (283/2002. Korm. rendelet). A 21/2006. Korm. rendelet szerint a parti sáv a 
vizek partvonala, valamint egyes közcélú vízi létesítmények (csatornák, tározók) mentén 
húzódó, és e rendelet szerint meghatározott szélességű területsáv, amely a kapcsolódó – 
vízügyi fenntartási – szakfeladatok ellátását szolgálja (21/2006. Korm. rendelet). Az Európai 
Unió Víz-Keretirányelve tovább bővítette a témakör változatos értelmezését (OSTENDORP 
2004). 

 
 

2. Állóvizek parti sávjának funkciói 
 
A parti sávok számos ökológiai, társadalmi, gazdasági szempontból kiemelkedő funkciót 

látnak el, ennek ellenére a parti sávok kiterjedésére, állapotára vonatkozóan igen kevés adat 
áll rendelkezésre, nemcsak hazánkban, hanem Európa-szerte. (SCHMIDER 2004). 

A természetközeli állapotú „tópartokat” magas szintű biodiverzitás jellemzi. Biológiai 
sokféleségük – átmeneti élőhely jellegük miatt – felülmúlja gyakran a nyílt víztestét és 
csatlakozó szárazföldi élőhelyekét (NAIMAN–DÉCAMPS 1997). Az élővilág változatossága az 
élőhelyi viszonyok változatosságán alapul, a természetközeli part biológiailag a víz 
legváltozatosabb része (FELFÖLDY 1981). A nagy termetű vízinövények jelenlétén kívül 
(FELFÖLDY 1981) számos állatfaj élete legalább egy periódusában a parti sávhoz kötődik 
                                                 
1 Boromisza Zsombor Budapesti Corvinus Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, Budapest 
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(SCHMIEDER 2004), a parti sáv költő-, szaporodó-, táplálkozóhelyként egyaránt funkcionálhat. 
A Balaton parti sávjának halsűrűsége meghaladja a nyílt vízét, továbbá a tó hossztengelye 
mentén fennálló termelékenységi gradiens kevésbé jellemző, mint a nyílt víznél, tehát 
kiegyenlítettebb élőhelyi viszonyok jellemzik (SPECIÁR 2009). Az állóvizeket kísérő élőhely-
együttesek elnyúlt, sávszerű alakjuk, elhelyezkedésük miatt az ökológiai hálózatnak is 
jelentős elemei. 

Környezeti szempontból a természetközeli állapotú parti sávok legjelentősebb 
funkciójának a szárazföld felől érkező hordalékok, szennyező anyagok, növényi tápanyagok 
megszűrése, megkötése tekinthető (OSTENDORP ET AL. 2004a). A parti sáv közvetít a víz és a 
szárazföld között, a vízi ökoszisztéma „védelmi állása” a szárazföld stresszeivel szemben 
(FELFÖLDY 1981). A parti öv a víztest emberi hatásoknak leginkább kitett, érzékeny része, az 
eutrofizáció tüneteit is előbb jelzi, mint a nyílt víz (WOYNAROVICH 2003). Számos kutatás 
igazolja a természetközeli parti sávok biofilter funkcióját, azaz tápanyag megkötő-képességét 
(ANBUMOZHI ET AL. 2005, FISCHER–ACREMAN 2004), ami a hazai, jellemzően sekély, 
eutrofizációra érzékeny tavak esetében igen fontos kérdés. Ebben a tekintetben a 
természetközeli parti növényzet védelme és rehabilitációja az egész víztest környezeti 
állapotát befolyásolja a diffúz terhelésekkel szemben (COOKE ET AL. 2005), ezáltal hosszú 
távú társadalmi és gazdasági hatásai is vannak. Egy tó állapotának védelme természetesen 
nem csupán helyi feladatot jelent, hiszen egy állóvíz minőségét az egész vízgyűjtő területén 
lejátszódó folyamatok befolyásolják, de ezek közül is kiemelkedik a közvetlen parti területek 
hasznosítása, igénybevétele, változásai. 

Fontos megemlíteni, hogy az anyagforgalom nem csak a szárazföldtől a víz felé irányul, 
hiszen egy természetközeli állapotú parti sáv esetében lehetőség van rá, hogy a vízi eredetű 
anyagok – különösen a turzások révén – kikerüljenek a víztest anyagforgalmából (FELFÖLDY 
1981). A Balaton és Velencei-tó hullámzásnak kitett partszakaszain is jól megfigyelhetőek a 
művi partfalak előtt felgyülemlő hordalékok (illetve hulladék), amelyek nem képesek kijutni a 
tómederből a jelenlegi partvédelmi megoldások miatt. Ennek jól látható jele például a 
Velencei-tó déli partján a feliszapolódó partvédő kövezéseken helyenként megerősödő nádas 
sávok. 

A parti sáv puffer-funkciója értelmezhető fajkészlet-megőrző szerepként is. 
Természetközeli állapotú állóvizek mentén ezt elsősorban széles, mocsári növényzettel 
borított sáv és a hozzá kapcsolódó kiterjedt, nedves-üde rétek (magassásos, kaszálórétek) 
jelenléte képes biztosítani (BUDAPESTI TERMÉSZETVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 1996). A parti sáv 
puffer-funkciójának (biofilter és fajkészlet-megőrző szerep) ellátása során meghatározó 
adottság a természetközeli-állapotú sáv szélessége (FISCHER–FISCHCENICH 2000). 

A parti sáv az emberek számára a víztest, mint turisztikai vonzástényező elérési pontja, de 
maga a parti sáv is lehet az üdülési, turisztikai tevékenység célpontja, helyszíne, számos 
turisztikai forma folytatható itt. Számos tó számára a fő gazdasági jelentőséget ez utóbbi 
funkció, az üdülés – turisztikai tájhasznosítás jelenti. A természetközeli állapot, természeti 
adottságok változatossága önmagában is vonzástényező lehet, illetve fokozhatja más jelen 
lévő vonzástényezők hatását. Elsősorban a nagyobb tavak környezete már a kőkorszakban is 
kedvelt tartózkodási és lakóhely volt, ugyanakkor a közvetlen parti sávokat állandó 
tartózkodásra a korábbi korokban nem használták a vízszintingadozások miatt. 

A Velencei-tó partvédőműveire vonatkozóan készült tanulmány értékelése alapján az 
ökológiai szempontokon kívül gazdasági szempontból (a felhasznált anyagok, építési 
költségek, karbantartási költségek kerültek figyelembe vételre) is a legkedvezőbbnek 
bizonyult a „természetes part” (PAPP 1995). Amennyiben a parti sáv növényzete 
természetközeli állapotban tud maradni, jelentős szerepet játszik a partfal erózió, hullámzás és 
jég elleni védelmében, és fenntartási szempontból is jóval kedvezőbb a művi partvédelmi 
megoldásoknál (PAPP 1995). 
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Egy természetközeli állapotú parti sáv tájképi szempontból is igen kedvező, a vízfelülettel 
együtt karakteres eleme a tájnak, ugyanakkor a különböző jellegű part-típusok esztétikai 
minőségének megítélése egyénenként is igen eltérő lehet (ENGEL–PEDERSON 1998). Az 
átmeneti jelleg, a szegélyek jelenléte a tájrészlet-típus esztétikai minősége szempontjából is 
figyelmet érdemel. Ebben a tekintetben kritikus pont a rálátás – kilátás kérdése, hiszen egy 
természetközeli partszakasz esetében a víztest látványa jellemzően erősen korlátozott a 
növényzet miatt. 

 
 

3. Állóvizek parti sávját veszélyeztető tényezők 
 
A parti sávokra vonatkozó kutatások másik jelentős indoka – a funkciói mellett – a 

veszélyeztető tényezők sokfélesége és mértéke. A változó társadalmi igények következtében a 
természetközeli állapotú parti sáv adottságai módosulnak, átalakulnak, ennek hatásai egyaránt 
megfigyelhetőek ökológiai, környezeti, tájképi, területhasználati, továbbá társadalmi-
gazdasági szempontból (OSTENDORP ET AL. 2004b). Számos hazai állóvíznél meghatározó 
változásokat eredményezett a második világháborút követő időszakban a rohamosan növekvő 
üdülési-turisztikai hasznosítási igény, továbbá a célokat kiszolgáló vízrendezési – 
vízgazdálkodási gyakorlat. 

A parti sáv természetes tulajdonságait alapvetően meghatározó folyamat az állóvíz 
vízszint-szabályozása (SCHMIEDER 2004). A hasznosítási érdekek miatt minimálisra redukált 
vízszint-ingadozás miatt a parti sáv számos, alapvető jellemzőjét elveszíti, az élővilág 
életfeltételeit alapvetően módosítja, ezáltal biodiverzitását is csökkenti. A közvetlen vízparti 
sáv természeti adottságai hasonlóvá váltak a távolabb eső szárazföldi területekhez, ami többek 
között a beépítéseknek is utat adott. A fenti folyamat számos problémát vethet fel vízkészlet-
gazdálkodási, természetvédelmi, halgazdálkodási és üdülési szempontból egyaránt, ahogy ez a 
Balaton és a Velencei-tó példáján is látható. Szintén kérdéses, hogy a globális 
éghajlatváltozás hosszú távra prognosztizált hatásai milyen mértékben befolyásolják az így 
kialakult tájhasználati konfliktusokat (ABRAHAMS 2008). 

Szintén megfigyelhető a nagyobb, elsődlegesen üdülési hasznosítású sekély tavaink 
esetében a part- és mederszabályozási munkák számos kedvezőtlen hatása. A vízminőség 
javítása érdekében – üdülési célból – végrehajtott „tószabályozási” beavatkozások egyik 
végeredményét a művi partvédelmi megoldások jelentik. A partvédő műveket az aktuális 
társadalmi igények, tervezett hasznosítási célok, tudományos ismeretek és rendelkezésre álló 
technológiai feltételek szerint tervezték, kivitelezték. A kialakításuk óta eltelt idő alatt a fenti 
körülmények szinte mindegyike jelentősen megváltozott, ennek következtében a meglévő 
partvédő művek a jelenlegi igényekhez már nem megfelelőek. A korábban kedvezően 
fogadott, egységes áttekinthető kialakítás társadalmi megítélése megváltozott (PAPP 1995). Az 
anyaghasználat, vonalvezetés következtében ezek a művi létesítmények a táj jellegéhez nem 
igazodó, a tájképnek egyhangúságot kölcsönző tájelemeknek tekinthetőek. 

Mind társadalmi, mind ökológiai szempontból jelentős hatás a partszabályozás 
következtében a víztest elérhetőségének, megközelíthetőségének, hozzáférhetőségének 
módosulása. A parti nádasok jelentős mértékű feltöltésével, és a járdával kombinált 
partvédőművek kialakításával a víz közvetlenül megközelíthetővé válik a partvonal jelentős 
részén. A partvédőművek számos típusa ugyanakkor kialakításuk jellegéből adódóan a víztest 
fizikai elérhetőségét nem teszi lehetővé sem az emberek, sem az állatvilág számos képviselője 
számára. Ebben az értelemben a kialakított partvédőművek ökológiai barriereknek 
(akadályoknak) tekinthetőek, amelyek a víztest részleges izolációját eredményezték a 
környező élőhelyektől (LEMBERG–FRASER 2005). A partvédelmi megoldások a szárazföld – 
víz anyagforgalmában is változásokat jelentenek. A Velencei-tó hullámzásnak kitett 
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partszakaszain is jól megfigyelhetőek a művi partfalak előtt felgyülemlő hordalékok (illetve 
hulladék), amelyek nem képesek kijutni a tómederből a jelenlegi partvédelmi megoldások 
miatt. 

A parti sáv abiotikus tényezőinek megváltozása közvetlenül (pl. mocsári növényzet 
eltűnése) és közvetett módon (pl. áramlási viszonyok megváltozása, „partfejlettség” 
csökkenése, eutrofizáció) is kihat a biotikus viszonyokra (OSTENDORP ET AL. 2004b). A parti 
területek intenzív fejlesztésének kedvezőtlen hatásait az élőhelyekre, az élővilágra – többek 
között mocsári növényzetre (LAKATOS ET AL. 2009, RADOMSKI–GOEMAN 2001), halakra 
(WINFIELD 2004), kétéltűekre (WOODFORD–MEYER 2003), madarakra (PRESCOTT–STEVENS 
2007) – számos kutatás tárgyalja. 

A tó vízszint-szabályozása és a parti területek feltöltése lehetővé teszi a gazdaságilag 
legértékesebbé váló (BROWN–POLLAKOWSKI 1976) parti sáv közvetlen beépítését. A 
Balatonnál, Velencei-tónál az 1960-as évektől kezdődően a part mentén hosszan elnyúló 
nyaralótelepek alakultak ki, melyek jellemzően állandó lakossággal nem rendelkeztek. A 
telepek az üdülési – turisztikai szerepkör növekedésével fokozatosan átformálták az egész 
települést funkcionális és morfológiai szempontból egyaránt (BELUSZKY 1999, BOROMISZA, 
2009). A parti területek beépítése egyrészt a burkolt felületek arányának jelentős 
növekedésében nyilvánul meg (CSIMA ET AL. 1996), amely fokozza a felszíni lefolyást, ami 
hordalékok és hozzájuk kötött különböző növényi tápanyagok, szennyezőanyagok 
bemosódását teszi intenzívebbé. A biológiailag aktív felületek csökkennek, és gyakori a 
beépítéseket követő parti nádirtás is, a kilátás biztosítása miatt. A dinamikusan fejlődő 
térségekre jellemző módon az infrastruktúra fejlesztése gyakran elmaradt a beépítések 
ütemétől (CSEMEZ 1996). Ez a folyamat értelmezhető a – szennyvízkezelés tartós 
megoldatlansága miatt – jelentős kommunális szennyezőforrások megjelenéseként puffer-
funkciót ellátó természetközeli területek helyén. A parti területek átalakításával a természetes 
zonáció eltűnik, az állóvíz nyitottabbá válik a külső terhelésekkel, szennyezésekkel szemben 
(BÖKFI 1987, KÁROLYINÉ ET AL. 1991, TOMBÁCH 1993, TÓTH 1970). 

Számos, vázolt folyamat esetében megfigyelhető ok a megfelelő szabályozási rendszer 
hiánya. Ez egyaránt értelmezhető a nem kellőképpen koordinált tóhasználati, parthasználati 
tevékenységekre (pl. egymást is zavaró turisztikai formák) és a fenntartási kötelezettségekre. 
A helyi építési szabályozás jellemzően nem veszi figyelembe a parti sávok jellegzetességeit, 
nem képes kellően differenciáltan kezelni különböző megjelenési formáit, az eltérő part-
típusokat. Számos esetben jelent további veszélyeztető tényezőt a parti sávok nem megfelelő 
kezelése – fenntartása. A fenntartási folyamatok során jelentkező problémák oka ugyanakkor 
sok esetben a korábbi beavatkozások következtében alakul ki, pl. a Velencei-tó esetében a 
feltöltött parti területek nem megfelelő vízelvezetése, roskadása, partvédőművek romló 
műszaki állapota, csónakkikötők feliszapolódása. 

A fenti problémák jelentős részének ugyanakkor alapvető oka a parti sáv állapotát 
befolyásoló társadalmi réteg (lakosság, gazdálkodók, hatóságok) környezettudatosságának 
hiánya, a parti sáv funkcióihoz, jelentőségéhez, megfelelő kezeléséhez kapcsolódó kevés 
ismeret; a használat–környezeti állapot–életminőség összefüggései nem tudatosultak kellően 
az emberekben. 

 
 

4. Összefoglalás 
 
A fentiek alapján elmondható, hogy a parti sávok számos társadalmi, gazdasági, ökológiai 

– környezeti szempontból jelentős funkciót látnak el, ugyanakkor a hasznosításuk során a 
fenti funkciók veszélyeztetetté válhatnak, ami visszahat a hasznosításra (pl. vízminőség 
kedvezőtlen változásai). Ennek megfelelően szükséges a parti sávokra vonatkozó kutatások 
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folytatása egyes kiemelt, speciális témakörökben (pl. partvédőművek élőhelyi funkciója, 
diffúz terhelések meghatározása), továbbá a Víz-Keretirányelv és az Európai Táj Egyezmény 
szellemiségének megfelelően komplex, holisztikus szemlélettel egyaránt. A vázolt problémák 
hatékony megoldása érdekében ki kell dolgozni a hazai állóvíz-típusok vizsgálati, értékelési 
módszertanát, és erre alapozva a tervezési alapelveket. A parti sávok jövőbeni hasznosítása 
során együttesen kell meghatározni az érintett területek rendezését, szabályozást, kezelését, 
illetve a kapcsolódó oktatási-nevelési feladatokat. 
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A területhasználat változásai a szőlőskislaki Vad-tó környékén és szerepük 

a tó eltűnésében 
 
 

Abstract 
 
Lake Vad was located in the southern part of the Lake Balaton, 6 km south from the town of 

Balatonboglár, in the town-part called Szőlőskislak. The lake had an area of approximately 2 ha 
according to the historical maps from the 18th and 19th centuries. The land use of the surroundings 
remarkably varied in the past. The disappearance of the water from the lake started in the beginning of 
the 1980s. The area of the lake-bed was colonized by the secondary succession, and nowadays is 
covered by dense and shrubby vegetation. The results of our vegetation survey show that the area is 
heavily disturbed containing a large number of weeds and disturbance tolerating species. There are 
also many types of aggressive alien species endangering the few fragmented and isolated ‘natural’ 
landscape patches. One of the main causes of the disturbance is the fertilization of the fields nearby. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A vidéki kistelepülések problémái igen sokrétűek. Gazdasági, demográfiai, etnikai 

problémáktól hangos a sajtó. Kevesebbet emlegetett, ám hasonlóan „látványos” jelenség a 
települési kultúrtáj leromlása egyes területeken. A falu- vagy városkép mellett ehhez 
hozzátartozik a külterületek, a mezőgazdasági területek kinézete, használatának módja és 
mértéke is. Általános jelenség Magyarországon, hogy az 1980-as évek közepétől gyengül a 
tájhasználat (BERÉNYI I. 2001.) Ez többek között a kevésbé hasznosítható területek 
nagyarányú parlagiasodását is magában foglalja. Különösen jellemző ez a települések 
határaiban húzódó kisebb tavakra és a hozzájuk kapcsolódó vizes élőhelyekre. Ezek az 
antropogén hatások miatt védettséget nem, vagy csak ritkán élveznek, létüket pedig az 
elhanyagoltság, illetve a nem megfelelő használat mellett a kiszáradás is veszélyezteti. A 
vizes élőhelyek kis maradványfoltjai élőhely-szigeteknek tekinthetők, amelyek még őrzik az 
eredeti élőlényközösségek egyes elemeit (MACARTHUR R. H. 1972). 

A fent említett jelenségnek egyik jó példája a Szőlőskislak település külterületén található 
Vad-tó. Vize a közelmúltban, a XX. század legvégén tűnt el. Területén azóta nem történt 
emberi beavatkozás, így ismét birtokba vehette a természet. Ez a rendezetlenség a közelben 
lakók biztonságérzetét és a táj esztétikai értékét csökkenti. A jelentős vadállomány (rókák, 
ragadozó madarak) pedig sokszor valós veszélyt jelent a szabadban tartott baromfira. 

A tó környéki területhasználat változásának nyomon követése céljából felhasználtuk a 
rendelkezésre álló történelmi térképeket. Ezek mindegyike a tavat nyílt vizűként tűnteti fel. A 
mai, kiszáradt állapotú tómeder és közvetlen környéke tájökológiai állapotának jellemzéséhez 
pedig a másodlagos szukcesszióban megtelepedett növényzet vizsgálatát végeztük el. 
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2. A település és környékének története 
 
Szőlőskislak település Somogy megye északi részén, Balatonboglártól délre kb. 6 km-re 

fekszik. A település életét mindig erősen befolyásolták a természeti környezet sajátosságai. A 
Balaton a legkorábbi időkben közvetlenül (nyílt vizű öblök formájában), később közvetve (a 
parti vizenyős-mocsaras területeket táplálva és fenntartva) határozta meg a letelepedésre 
alkalmas helyeket, amelyek így a déli parton az észak-déli irányban elnyúló löszhátak, illetve 
egyéb kiemelkedések oldalában voltak, mint pl. a fonyódi és boglári vulkanikus kúpok. Ezek 
a területek a leletek alapján az ős- és ókorban folyamatosan és sűrűn lakottak voltak (HONTI 
SZ.–KÖLTŐ L.–NÉMETH P. 1988). 

A magyar történelem korai időszakából a tihanyi apátság 1055-ben keletkezett 
alapítólevelében, illetve a későbbi határjárások irataiban találhatunk utalásokat a területre. 
Ezek szerint a Balatontól délre vezető Nagy- vagy Had út mentén található Zewlews-Laak. 
Első említése 1337-ből való, de a Lak helynév árpád-kori eredetre utal (MAGYAR K. 1988). A 
szőlőművelés már az Árpád-korban nagy jelentőségre tett szert a területen. Ennek köszönheti 
Lak és a tőle délre található Györök is a Szőlős-előtagot a nevében (REŐTHY F. 1988). 

A XVI. század közepére érte el a török határvidék Balatonboglár vonalát. 1555-ben elesett 
Kaposvár és Somogyvár is, így a megye egy keskeny nyugati sávot leszámítva teljesen török 
fennhatóság alá került. A környék falvainak, köztük előbb Boglár, majd Szőlőslak sorsát 
Fonyód 1575-ös eleste, illetve a hozzá kapcsolódó harcok pecsételték meg (HÓVÁRI J. 1988). 

Szőlőskislak visszatelepülésének nyomára legközelebb egy 1751-es összeírásban lehet 
bukkanni, már ezen a néven. Eszerint mintegy 150 évig nem volt tartós megtelepedés a 
területen. A kortársak írásaiból kiderül, hogy az üresen hagyott falvak és a környező kultúrtáj 
helyét visszavette a természet: lápok, bozótosok, erdők alakultak ki, amelyben elszaporodtak 
a vadállatok, de menedéket talált ezekben a falvakból elűzött lakosság is (TÓTH P. 1988). 

A falu lassú fejlődését a XVIII-XIX. században csak az 1880-as évek végén pusztító 
filoxérajárvány törte meg, aminek következménye jelentős lakosság elvándorlás lett (TÓTH P. 
1988). Másik negatív hatású esemény a Balaton-parti postaút, majd a vasút megépülése volt, 
mivel némileg csökkentette a falu közelében menő, történelmi országút jelentőségét (ERDŐSI 
F. 1988). Ez ugyanakkor elősegítette az eddig félreeső Balatonboglár fejlődését. Ráadásul 
ebben az időszakban kezdődött a Balaton felértékelődése, a fürdő- és üdülővárosok kiépülése 
is. A fenti hatások meghatározták Szőlőskislak mai arculatát, amely csendes, „második 
vonalbeli”, inkább mezőgazdasági termeléssel foglalkozó, nagy belső kertterülettel 
rendelkező, a szomszédos várostól függő (és ma már egy közigazgatás alá is tartozó) faluvá 
vált. 

A XX. században nagyobb átalakulást a szocialista éra hozott, amikor kialakult az északi 
településrész. A környező szántók és földterületek a Balatonboglári Mezőgazdasági Kombinát 
kezelésébe kerültek. A Kombinát nagyarányú szőlőtelepítésbe kezdett, többek között a kislaki 
szántókon is. A falut 1986. január 1-jével csatolták Boglárlelle városhoz, amelynek 1991-es 
megszűnése után is Balatonboglár része maradt. 

 
 

3. A Vad-tó 
 
A település a középkorban és a XVIII. században is egy domb déli-délnyugati oldalában 

feküdt. A domb északi, meredek oldalának aljában gyűlt össze a tó vize. Ez a környék 
legmélyebben fekvő pontja, ezért a keletre található dombokból lefolyó csapadékvíz adta 
vizének fő tömegét. Források is táplálták, amelyek mára nagyrészt elapadtak. Legnagyobb 
kiterjedése közel 2 hektár lehetett. A történeti források nem említik, ezért feltételezhetően a 
lakosság életében eleinte kis jelentősége volt. Víznyerésre a településhez sokkal közelebb 
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levő patakot használták, halászathoz pedig kicsi volt. Neve ugyanakkor számottevő 
vadállományra utal, ami az erdő közelsége miatt változatos vadászatra alkalmas volt (T. 
MÉREY K. 1988). A tó közvetlen használatáról csak a XX. századból vannak adataink, amikor 
a település a terjeszkedése révén már elérte a tó környékét. Ekkor az egyik tavat tápláló 
forrást téglával kirakták, így ivóvízkúttá alakították. A tó vizét rekreációs célokra és mosásra 
használták. A tó eltűnése a 70-es évek végén vette kezdetét. Közvetlen okaként az 1981-ben 
közvetlenül a tó partján létesített ivóvízellátó kút fúrásához kapcsolódó munkálatok 
említhetők. A fúrás és építkezés megkönnyítése érdekében ugyanis leeresztették a tó vizét. A 
víz később már nem tért vissza a leeresztés előtti mértékben. Ennek oka lehet, hogy a fúráskor 
megsérülhetett a vízzáró réteg, így a csapadékvíz többé nem tudott összegyűlni. Ez zavarokat 
okozhatott a források működésében is. De számításba jöhet az egész országra jellemző 
csökkenő csapadékmennyiség is. Ezen hatások pontosítása a jövő kutatási feladata. 

 
 

4. A térképek tanúsága 
 
Az első (jozefiánus) katonai térképezés vonatkozó szelvényén (1782-1785. között készült) 

már megtaláljuk a települést és a tavat (1. ábra). A felméréshez kapcsolódó Országleírásban 
ugyanakkor – amely 8 szempont szerint jellemezte a településeket, s ezek közül egyik a vizek 
mennyisége és minősége – nem említik meg a tavat, csupán a később Jamai-pataknak nevezett 
kis vízfolyást, amely esős időben hajtotta a környék egyetlen malmát. A térképről leolvasható, 
hogy a falu még csak kb. 20 házból állt, és az országúthoz kis bekötőút révén csatlakozott. A 
patakmeder környékén, a vizenyősebb területeken voltak a legelők, az előnyös, délnyugati 
fekvésű domboldalakon pedig a szántók. A szőlőművelés a falutól távolabb, délre folyt. A tó 
kapcsán el lehet mondani, hogy közvetlen környezetét ekkor már használatba vették, csupán a 
már említett meredek domboldalon maradt meg egy keskeny erdősáv. 

 

  
 

1. ábra. Szőlőskislak környéke az első katonai felmérés idején 
(A térkép forrása: ELTE Térképtudományi- és Geoinformatikai Tanszék) 

 
A második katonai felmérés vonatkozó szelvényeinek felmérése 1855-1856. között történt. 

Az előző állapot óta eltelt időben a lélekszám megduplázódott, s mindez jól látszik a házak 
számosságán. A tó környékén bozótos legelőt jelöl a térkép, az erdősáv visszaszorult kissé. A 
térképen jól látható, hogy a patak környékén kis csatornahálózatot létesítettek, ezzel 
megnövelve a nedves rétek területét. A legelőterület megnövekedése az állattartás 
jelentőségének emelkedésére utal (2. ábra). 
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2. ábra. Szőlőskislak környéke a második katonai felmérés idején 
(A térkép forrása: ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék) 

 
A harmadik katonai térképezés szelvényén (1880) jelentős változások tapasztalhatók. Már 

nem a Lelle felé menő, hanem a boglári utat jelölik nagyobb fontosságúnak, ez a Balaton-parti 
vasút idáig való 1861-es kiépülésének következménye. A vasutat ez az út kötötte össze 
Kaposvárral, emiatt állami kezelésbe került, és egy ideig a megye legjobb útja volt (ERDŐSI F. 
1988). A falu területe nem sokat változott, ám megjelentek ún. „puszták”, vagyis a tanyák. 
Ezek közül egy a tó közelében, az erdő szélén állt. Megjelent a szőlőkultúra is. Ez a térképlap 
közvetlenül a filoxéra pusztítása előtti állapotot tükrözi. Csökkent a legelőterületek, a nedves 
rétek aránya elsősorban a falu körül. Mindez szárazodásra vagy a minél több szántóterület 
nyerése érdekében történő szándékos vízelvezetésre utal (3. ábra). 

 

  
 

3. ábra. Szőlőskislak környéke a harmadik katonai felmérés idején 
(A térkép forrása: ELTE Térképtudományi- és Geoinformatikai Tanszék) 

 
A 4. ábra az EOTR 1:10 000 méretarányú térkép alapján készült. A szelvények 1985. és 

1989. között készültek, így a 3. ábránál 100 évvel későbbi tájhasználatot tükrözi. Minden 
szempontból nagy a változás. Legszembetűnőbb a lakott terület jelentős megnövekedése. A 
betelepülés a II. világháború után gyorsult fel. Figyelemreméltó, hogy a lakott terület 
majdnem felét a lakosság kertjei foglalják el, ami korábban nem volt jellemző. A Vad-tavat 
ekkor már mocsaras területként jelölték s nem nyílt vízként. Környékét a meredek 
domboldalak kivételével legelőként hasznosították. A korábbi szántóterületeket szőlő foglalta 
el. A Jamai-patakot kísérő rétek-legelők területe szinte változatlan, habár szabályozták a víz 
útját és néhol kis duzzasztásokat, víztározókat létesítettek, máshol pedig lecsapolták, és 
helyükön szántóföldet hoztak létre. 
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4. ábra. Szőlőskislak környéke az 1980-as évek végén 
(A térkép forrása: ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék) 

 
A jelenlegi állapotot az 5. ábra mutatja be. A műholdfelvétel 2006. július 15-én készült. 

Legmarkánsabb változás az, hogy a szőlőterületek gyakorlatilag eltűntek a környékről, 
helyükön most búzát, kukoricát, napraforgót termesztenek. A szőlő- és bortermelés egyre 
inkább családi vállalkozásként, kis méretekben működik tovább. Szembetűnő változás a 
település területén és szerkezetében nem látható (az egyszerűség kedvéért most nem jelöltük 
külön a kertrészeket). A tó helyét sűrű növényzet borítja, amelyet bozótosként jelöltünk. A 
meredek lejtőkön továbbra is erdőt találunk. (A műholdképen látható vízszintes fehér csík 1 
km-t jelöl.) 

 

  
 

5. ábra. Szőlőskislak és környéke 2006-ban 
(Forrás: Google Earth) 

 
Összegzésként megállapítható, hogy a tó környéke mezőgazdasági használatban volt már a 

XVIII. századtól. A település méretében ugrásszerű növekedés a II. világháború után 
következett be, gyakorlatilag ekkor települt be a falu egész északi része. Kis csökkenést meg 
lehet figyelni a tó méreteiben a katonai térképek sorozatában, de mivel a térképek 
felbontásához képest elég kis objektumról van szó, a megfigyelés pontossága 
megkérdőjelezhető. Egy itt be nem mutatott, 1955-ös térképen még szintén megtalálható a tó, 
sőt, az egyik tápláló forrása is jelölve van. A tavat az EOTR térképen az 1980-as évek végén 
mocsaras területként jelölték, az egészen friss és nagy felbontású műholdfelvételen pedig víz 
már nem látható. 

 
5. Növényzeti felmérés 

 
Az egykori tó jelenlegi állapotát, illetve a tavat érő hatásokat legjobban a növényzet jelzi 

számunkra, és megfelelően tükrözik a környezet változásait is. A fajösszetétel és a fajok 
száma (fajgazdagság/fajszegénység) utal a vegetáció fejlettségére, a zavarások mértékére és 
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minőségére. Előzetes feltevéseink szerint a terület növényzetileg nem egységes, ugyanakkor 
jelentős zavaró hatásoknak van kitéve kis mérete, izoláltsága és a település, illetve a 
szántóföld közvetlen közelsége miatt. Ezért a felmérés során egy keresztszelvényt jelöltünk ki 
úgy, hogy a tó egykori medrén minél hosszabb szakaszon menjen keresztül. Ezzel reméltük, 
sikerül kimutatni a szegélyhatás csökkenését is a szélek felől a középpont, azaz a tó hajdani 
közepe felé. Mivel a terület nem nagy, ezért méterenként mértük fel a növényfajokat. A 
vizsgálat 2008 nyarán történt, és 2009 nyarán kiegészítésre került. 

A transzekt 153 m hosszú lett. Az észak felé található utca felől indul, és délkelet felé 
haladva ér fel a domboldalon a szántóföldekig (6. ábra). Összesen 103 növényfajt találtunk a 
területen, amelyek természetvédelmi értékkategória-megoszlása az egész területen, illetve a tó 
medrében a 7. ábrán látható. Az első 4 kategória (S, C, G, NP) növényei a természetes, míg a 
többi kategóriába tartozó fajok a bolygatott vagy mesterséges termőhelyeken jellemzőek 
(BORHIDI A. 1993). Arányukból következtetni lehet az élőhely természetességére, illetve 
diszturbált vagy degradált állapotára. 

Az összes faj diagramját tekintve feltűnő a természetes pionír fajok (NP) teljes hiánya. 
Ezek az élőhelyi szélsőséget jól tűrő, a természetes úton kialakuló bolygatott felszínek 
növényei. Hiányuk valószínűleg a talaj tápanyaggal (főleg nitrogén) való szennyezettségének 
következménye, ami a tápanyag-igényesebb növényeknek (gyomok) kedvez. Ezt igazolni 
látszik, hogy a zavarástűrő természetes növények (DT) és a természetes gyomok (W), illetve a 
generalisták (G) aránya igen jelentős. A természetvédelmi szempontból „hírhedt” agresszív 
idegenhonos fajok közül a tómederben a magas aranyvessző (Solidago gigantea), a lejtőn a 
fehér akác (Robinia pseudo-acacia) és a zöld juhar (Acer negundo), illetve a szegélyeken az 
ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) fordul elő tömegesen. 

 

 
 

6. ábra. A transzekt és az elkülönített szakaszok 
(Forrás: Google Earth) 

 
A növényzet összetétele alapján négy szakasz különíthető el: 1. alsó szegély: az úttól 

számítva az első 13 m; 2. tómeder: 14-96 m-ig; 3. lejtő: a meredek domboldal 97-145 m-ig; 4. 
felső szegély: 146-153 m-ig (6. ábra). A két szegély-szakasz növényzete igazolta 
várakozásainkat: a fajok nagy többsége a bolygatott termőhelyre jellemző kategóriákba 
tartozik. A lejtő szakaszon kis fajszám, de kiegyenlítettebb megoszlás volt megfigyelhető, 
azaz arányaiban több a természetességet jelző faj, mint a szegélyeknél. (Ábrát ezekről 
terjedelmi korlátok miatt nem mutattunk be.) A tómederre vonatkozó megállapítások az 
alábbiak: 

 A fajgazdagság itt a legnagyobb (56), az összes faj több mint fele megtalálható. 
 A természetes és bolygatott élőhelyet preferáló fajok aránya itt a legkedvezőbb a 

természetesség szempontjából (45% és 55%). Az utóbbiak között is túlnyomó többségben 
vannak a természetes gyomok (W) mellett a zavarástűrő természetes növények (DT) a 
behurcolt és/vagy agresszívan terjedő, természetvédelmi problémákat okozó növényekhez 
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képest. A felmérés során nem került sor borítás/biomassza becslésre, amitől árnyalódhatna a 
kép, hiszen pl. a magas aranyvessző (Solidago gigantea) tömeges megjelenésével a még 
megmaradt természetközeli nádas foltokat veszélyezteti, a napsütötte foltokon pedig már 
mindent elborít. 

 Legtöbb faj a generalisták (G) közé tartozik. A vizsgálati keresztszelvény mentén 
egy kivétellel a terület összes generalista növénye megtalálható, többségük pedig kizárólag 
csak itt fordul elő. Egyesek csupán szálanként jelennek meg, míg mások (pl. Angelica 
sylvestris, Galium palustre) tömegesen fordulnak elő a transzekt mentén. A generalista fajok 
tág tűrésűek, így jelenlétük fontos a társulás stabilitásának fenntartásában, ahol a források 
felosztási „lyukait” töltik be. 

 

 
 

7. ábra. A növényfajok természetvédelmi értékkategória-megoszlása az egész területen és a tó 
medrében 

(Az értékkategóriák: S: specialisták; C: kompetítor fajok; G: generalisták; NP: természetes pionír fajok; DT: 
zavarástűrő természetes növények; W: természetes gyomfajok; I: meghonosodott idegen fajok; RC: ruderális 

kompetítorok; AC: agresszív tájidegen inváziós fajok) 
 
Összefoglalásként megállapítható, hogy a terület zavartságát (diszturbált állapotát) a 

növényzet fajösszetétele jól tükrözi a természetes pionír fajok teljes hiányával, másrészt a 
zavarástűrő fajok kiemelkedően nagy számával. A zavarás elsősorban túlzott tápanyag-
ellátásban, illetve idegen fajok behurcolásában nyilvánul meg. Egyértelmű a szegélyzóna 
védő hatása is, így a belső területeken már kevésbé érvényesül a mátrixból érkező zavaró 
hatás. Mindezt jól indikálja a zavarást kevésbé vagy egyáltalán nem tűrő fajok nagyobb 
aránya a szélekhez képest. 
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A felszíni vízfolyások szerepe Vászoly településen 

 
 

Abstract 
 

Vászoly is a village lying in the valley of the Séd Brook. It passed through variegated historical 
progress, which has significantly determined the character of the land use and its development. The 
springs and brooks played an important role in the economic activity of the village for ages. Different 
irrigation methods, as well as the mills along the brook have created anthropogenic forms in the 
landscape, which are still detectable. Although the impact of human activity is reflected in the 
composition of stream-side vegetation, these habitats have an important natural value. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Egy terület benépesedését, a faluközösség létét és gazdasági viszonyait rendkívül sok 

tényező együttese határozza meg, így pl. a társadalmi viszonyok, a hagyomány és nem utolsó 
sorban a természeti környezet kínálta lehetőségek. Ez utóbbin belül különösen nagy 
jelentősége van a domborzatnak és az ezzel összefüggésben kialakult vízhálózatnak. Az 
emberi társadalom folyamatos kölcsönhatásban állva az őt körülvevő környezettel, 
tevékenysége és földfelszínre gyakorolt hatása által antropogén morfológiai elemeket, 
formákat eredményez a tájban (SZABÓ J. 1993). 

A Balaton-felvidéken fekvő Vászoly falu és környéke közepes csapadékmennyiséggel és 
karsztosodásra (tehát vízelnyelésre is) hajlamos kőzetekkel jellemezhető. Ennek ellenére a 
vártnál jóval magasabb a felszíni vizek száma. A jelenség részben az alacsony fekvésből 
adódik: források, vízfelfakadási helyek szép számmal fordulnak elő a hegyek lábánál, a 
völgyfőkben, a medence és a völgyek talpán, mert e részek a lepusztulás révén már elérték a 
mélyebben tárolódó karsztvizet, és megcsapolják azt. Másik oka a medencék alján 
meghúzódó, helyenként nagy vastagságú agyagos málladékokban keresendő. Mindezeknek 
köszönhetően egyik környékbeli faluban sincs ennyi működő vagy egykor jelentős vízhozamú 
forrás, mint Vászolyon. 

 
 

2. Források és kutak vízhasználata 
 
A források mindig is meghatározóak voltak a falu ivóvízellátásában, fontos telepítő 

tényezőt jelenthettek a falu kialakulásakor. A falu legnagyobb vízhozamú (50 l/p; MAROSI S.–
SOMOGYI S. 1990) forrását, a „Tói-forrást” a szakirodalom vászolyi Nagy-forrásként említi, a 
helyiek Felső-forrásnak is nevezik. Vize közvetlenül egy mesterségesen felduzzasztott tóba 
érkezik, amely egybefüggő vízfelületként egyértelműen azonosítható már az 1858-as 
kataszteri térképen is. Innen indul útjára a Séd patak egészen Örvényesig. Vászoly Ny-i 
részén ered a Belső-kúti-forrás („Berki-kút”). A harmadik katonai felmérés 1930-as felújított 
szelvényén Szent Imre kútja néven van feltüntetve a Dörgicse felé vezető út mentén 
kibukkanó forrás, a Meggyes-kút (Szent Imre-forrás). Vászoly belterületét elhagyva, a Séd 
patak malomsorát követve a külterületen is találunk forrásokat. 

                                                 
1 Endrődi Judit Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest E-mail: pszahi@gmail.com 
2 Varga Ádám Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest E-mail: advarg@gmail.com 
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A vízhasználatban nagy szerepük volt egykor a kutaknak is, amelyek kihasználtsága 
befolyásolhatta a felszíni vízfolyások hozamát. Vászolyon az 1960-as évektől kezdődően 
szaporodott meg a kutak száma. Mélységük az adatközlők szerint átlagosan 7-9 méterre 
tehető, ez azonban az eltérő tszf-i magasságú és morfológiai adottságú térszíneken 
változatosságot mutat. A 2009 őszén megvizsgált tizenkét kút alapján a mélységadatok 
átlagolt értéke 8,5 m lett. Az adatközlők által becsülteknél mélyebben fekvő talajvízszint 
okaként az általános csapadékhiányt és a Dunántúli-középhegységben zajló bauxitbányászatot 
említhetjük meg. 

 
 

3. A vászolyi Séd szerepe a település gazdálkodásában 
 
A vászolyi Séd patak medrének lefutása feltételezéseink, valamint történeti források és az 

adatközlők elmondása szerint az elmúlt évszázadokban antropogén hatásra jelentősen 
módosult. A változás bemutatására ArcView 3.3 szoftverrel, a program Hydro Tools 
funkciója segítségével elkészítettünk egy elméleti modellt a patakmeder lefutására. Ezt 
összevetve a katonai felmérések térképeivel jelentős változásokat állapíthatunk meg a XIX. 
század második felére (1. ábra). Kiemelendő a falu belterületétől D-re elterülő 
Káposztáskertek öntözése céljából végrehajtott patakelterelés (2. ábra), valamint a 
vízimalmokhoz kapcsolódó munkaárkok kialakítása. 

 

 
 

1. ábra. A vászolyi Séd patak medrének futása elméleti modellezés, valamint régi térképek alapján 
1 – a patakmeder elméleti futásiránya (Paraméterek: Output Grid Cell Size: 20m;Flow accumulation algorithm: 

D8 (Single flow), Flow accumulation threshold: 1000; Stream ordering method: Strahler) 
2 – a patakmeder futása a II. katonai felmérés (1852) idején; 
3 – a patakmeder futása a III. katonai felmérés (1880) idején. 

 
3.1. Öntözőrendszerek 

 
A határhasználat kontextusában értelmezve nagy jelentősége van a mezőgazdasági 

vízhasználatnak, főként az egyes művelési ágaktól elválaszthatatlan öntözési eljárásoknak. A 
falu belterületétől D-re elterülő Káposztáskertek dűlőt, a falu legnagyobb – kis parcellákra 
osztott – zöldségeskertjét rendszeres öntözési munkálatok érintették. Tavasszal, nyár elején, 
hetente kétszer (kedden és csütörtökön) került sor a „kertek folyatására” (patakvízzel való 
öntözésére), aminek szigorúan meghatározott rendje volt. Az öntözés időpontját és az öntözők 
névsorát a patak vizét rendszeresen használó molnárok határozták meg, erre az időszakra 
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ugyanis a malmok működése leállt. A patak medrét az éppen soron lévő „folyató gazda” saját 
földje határánál deszkával torlaszolta el és az ágyások közé ásott (általában csigavonalas, az 
ágyásokat kerülgető) árokrendszeren keresztül vezette be a vizet a veteményre. Egy parcella 
öntözése kb. két-három órán át tartott, gondosan ügyelve arra, hogy a víz ne árassza el a 
földet, lemosva a tápanyag-gazdag felső talajréteget, hanem fokozatosan áztassa azt. 

Ettől eltérő módszerrel zajlott a jelentősebb, kaszálásra alkalmas rétek öntözése. A 
vászolyi Séd mentén elterülő rétek öntözése szükségtelen volt, eltekintve néhány aszályosabb 
esztendőtől. Egyedül a Bab-völgyben folyatták rendszeresen a réteket, ahol nem volt szükség 
barázdák kialakítására, a réteket zsilippel szabályozott módon egyszerűen elárasztották. 
Ennek ideje májusra esett, még a kaszálások előtti periódusban. 

Kis vízbősége ellenére nagy szerepe volt viszont a XX. század első felében a falu É-i 
határában fakadó Meggyes-kúti-forrás vize által táplált Meggyes-kúti-érnek a környező rétek 
öntözésében. „A meggyeskúti ér Vászoly község határában a községi legelőn fakad: ezen 
forrás nagyon kis mérvű vízbőséggel bir, a vízhozama másodperczenként alig tehető 15-20 
liternél többre.” Az 1904-ben keltezett, „A vászolyi, ú.n. „meggyes-kúti” éren lévő öntözési 
vízhasználatok terve” szerint „a 8-20-as számú szelvénynél a patak elzárásával és a partok 
átvágásával a víz 254 számú rétterület öntözésére használtatik már régi idők óta, amely rét a 
róm. kath. plébánia tulajdonát képezi. Ugyancsak felhasználtatik a patak vize a helyszínrajzon 
259 és 260 számú rétterületek öntözésére is, amely rétterületek közül az elsőnek az 
evangélikus tanító, a másodiknak a református tanító a haszonélvezője. Ezen rétterületek 
öntözését ama körülmény teszi feltétlenül szükségessé, hogy a rét altalaja köves s vékony 
termő réteggel bír, így az nagyon gyorsan kiszárad, miért is öntözés nélkül termést alig hoz”. 
A dokumentum szerint tehát ezt az „árasztásos” öntözési eljárást már régóta gyakorolták a 
falubeliek a kaszálórétek fenntartása és megfelelő hozamának biztosítása céljából. 

 
 

3.2. Vízimalmok 
 
A Sédre csak a vászolyi szakaszon hat vízimalom települt a történelmi idők során. Egy 

1082-es oklevél szerint „Vaschull”-on a veszprémi káptalan tulajdonában három malom és 
egy malomhely állt (WÖLLER I. 2001), a II. Katonai felmérés 1852-es szelvényén pedig már 
hat malom szerepel, amelyek nemcsak a falu, hanem a környékbeli települések számára is 
őröltek. Eredeti funkcióját ma már egyik sem tölti be. A malmok szerkezetüket tekintve 
úgynevezett felülcsapó malmok voltak, melyek az eséskülönbség adta lehetőségeket 
használták ki. A meghajtó erőt felső ráfolyású lapátkerekek adták, melyeknek átmérője 4 m 
körüli volt. „A vízhasználat segélyével egy felül csapott vízikerék lesz hajtva. A kerék 
átmérője 4.0 m, szélessége 0.45 m.” (ENGEDÉLYOKÍRAT, 1897). A malmok számára az 
eséskülönbség fokozása és a vízmennyiség szabályozása érdekében a patak vizét 
munkaárkokba terelték, melyek nagy része még ma is létezik, vagy nyomai felismerhetőek. A 
Tói-forráshoz legközelebb a mai tó mellett áll a Nagy József-malom, ezt követi a – még a falu 
belterületén elhelyezkedő – Keszler-malom (későbbi tulajdonosairól Kaposi-, ill. Weiss-
malom néven is ismert). A falu belterületét elhagyva a Malom-völgy bejáratánál állt egykor a 
Bagó-malom (Fövén-malom), amely 1910-ben leégett és nem építették újjá. Az erdővel 
körülvett Malom-völgy kezdeti szakaszán állnak az egykori Esküdt-malom épületének 
maradványai. A következő malom a Ravasz-malom, amely után a patak Ny–K-i irányt vesz. 
Az utolsó, még Vászolyhoz tartozó malom a ma is jó állapotban levő Nagy Imre-malom. 

Mivel a környező falvak, Mencshely Dörgicse, Vöröstó, Barnag nem rendelkeztek olyan 
bő vizű patakkal, amelyen malmot működtethettek volna, a vászolyi malmok természetesen 
őket is ellátták őrleményekkel. Vászoly tehát a felszíni vízfolyás adta lehetőségeket 
kihasználva fontos gazdasági szerepet töltött be e kisebb térségében. 
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2. ábra. A Séd patak modellezett és jelenlegi futása, feltüntetve a malmokat és a növényzeti mintavételi 
pontokat (M1-M4) 

 
3.3. A vászolyi Séd és környéke növényzete 

 
Az általános indikátor elv szerint a vegetáció, illetve az egyes növényfajok utalnak az 

ökológiai viszonyokra, a környezet állapotára (SZABÓ M.–KALAPOS T. 1999), ennek 
megfelelően 2009 nyarán-őszén megvizsgáltuk a vászolyi Séd növényzetének fő jellemzőit a 
Tói-forrástól kiindulva Vászoly közigazgatási határáig. Vizsgálatunk szempontjából a fő 
kérdés a vegetáció jellege mellett a patak egyes szakaszainak természetessége vagy éppen 
degradáltsága; ezt a BORHIDI A. (1993) által kidolgozott ún. szociális magatartás-típusok 
(ezek az egyes növényfajok élőlényközösségekben betöltött szerepére utalnak) és az ezekhez 
rendelt természetességi értékszámok alapján jellemeztük. A vizsgált szakaszon a patakot 
tájképi és természetességi szempontból (3. ábra) is négy jelentősen eltérő szakaszra 
oszthatjuk: 

 

 
 

3. ábra. A vászolyi Séd egyes szakaszainak természetességi viszonyai a meder és környéke vegetációja 
alapján 

-3: agresszív kompetitorok; -2: ruderális kompetitorok; -1: adventív fajok, kivadult haszonnövények; +1: 
gyomfajok; +2: zavarástűrő fajok; +3: természetes pionírok; +4: generalista fajok; +5: természetes 

kompetitorok, +6: specialista fajok 
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A: Sűrűn beépített lakóterület (fajok: Humulus lupulus, Persicaria hydropiper, Rumex palustris, Sium 
latifolium, Solidago gigantea); B: „Káposztáskertek”(fajok: Cirsium canum, Epilobium hirsutum, Equisetum 
palustre, Lysimachia nummularia, Mentha longifolia, Myosoton aquaticum, Persicaria hydropiper, Phragmites 
australis, Rumex palustris, Salix alba, Scirpus lacustris ssp. lacustris, Sium latifolium, Solidago gigantea, 
Symphytum officinale, Urtica dioica); C: Erdős szakasz (a patakot körülvevő elegyes karszterdő fajai: Acer 
campestre, Asarum europaeum, Euonymus verrucosus, Fagus sylvatica, Festuca altissima, Fraxinus ornus, 
Galium odoratum, Hedera helix, Orchis purpurea, Pulmonaria officinalis, Salvia glutinosa); D: Gyepekkel 
övezett szakasz (fajok: Arctium lappa, Salix alba, Sambucus nigra, Sium latifolium, Solidago gigantea, Typha 
angustifolia, Urtica dioica). 

 
A) Sűrűn beépített lakóterület: A Tói-forrásból kiinduló patak egy mesterségesen 

felduzzasztott tavon át hosszabb ideig Vászoly belterületén a házak között, sőt gyakran a 
házak kertjében kanyarog. Növényzete gyér, helyenként tömeges a mederben a békakorsó 
(Sium latifolium). A patak környezetében ezen a szakaszon legfeljebb mesterségesen 
kialakított növényzet van (gyepek, kertek). Az antropogén hatás az alacsony természetességi 
értékszámokban is tükröződik, bár a kevés növényfaj miatt itt a legkevésbé reprezentatív az 
ökológiai vizsgálat. 

B) „Káposztáskertek”: A falu belterületét elhagyva a patak szántók, kertek között 
folytatja útját. A mederben foltokban megjelennek a fűnemű növényfajok (nád, káka), 
helyenként csaknem teljes a növényborítás. A meder mentén dúsabb patak menti vegetáció is 
kialakulhat, azonban a környező mezőgazdasági területek gondozottságától függően szinte 
méterenként változik a növényzet képe. A természetességi értékszámokat vizsgálva az 
átlagérték emelkedése állapítható meg, azonban továbbra is a zavarástűrő fajok vannak 
többségben. 

C) Erdős szakasz: Az egykori Bagó-malom épületét elhagyva a patak helyenként több 
tíz méter mély, szurdokszerű völgyben folyik tovább. A többnyire gyors folyású vízben nem 
tudnak megtelepedni növények, a meredek partok miatt a patak menti vegetáció számára sincs 
élettér, ezért a szakasz természetességének jellemzéséhez a patakot körülvevő, ám nem 
közvetlenül a vízhez kapcsolódó növényzetet használtuk fel. Ez a vizsgált terület 
természetvédelmi és tájképi szempontból legértékesebb része, egyes szakaszai fokozott 
védelem alatt állnak. A patakot körülvevő erdők elegyes karszterdőként, szubmontán 
bükkösként, illetve ezek átmeneteként írhatók le. Az antropogén hatás csak a XX. század első 
felében működő malomépületek környezetében érvényesül, itt meg is jelennek invazív fajok 
(japánkeserűfű, aranyvessző). A szakasz végéhez közeledve helyenként lelassul a patak 
folyása, itt magaskórós aljnövényzettel övezett füzes mocsarak jelennek meg. 

D) Gyepekkel övezett szakasz: Vászoly közigazgatási területének határához közeledve 
a patak esése lecsökken, kaszálóként-legelőként használt gyepek (egykori árterek) között 
kanyarog tovább. A természetes vegetáció maradványainak tekinthetők a patakmedret 
végigkövető fűzfák, az ismét erőteljesebben megjelenő antropogén hatás jeleként azonban 
megjelennek az invazív (aranyvessző) és degradációt jelző (csalán, bodza) fajok. 

 
 

4. Összegzés 
 
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a felszíni vizek évszázadok óta fontos szerepet 

játszanak Vászoly fejlődésében. A patakra települt malmok hosszú időkön át nemcsak a 
település, de a környék ellátásában is kiemelkedő szerepet kaptak. A XIX. század második 
felében lokálisan jelentősnek nevezhető vízrendezési munkálatok után megnőtt az öntözéses 
földművelés jelentősége is. A XX. század közepére a hagyományos paraszti gazdálkodási 
rendszerek felbomlásával mind a malmok, mind az egykori öntöző árkok megszűntek. A 
források és patakok vízhozama, a kutak vízszintje, a bennük lévő vízoszlop magassága az 
elmúlt évtizedekben még jelentős mértékben csökkent, mely összefüggött a térség 

 146 



TELEPÜLÉSÖKOLÓGIA – TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMINŐSÉG 

bauxitbányászatával, a bányászat okozta karsztvízszint-süllyedéssel. A forrásokból és 
kutakból történő csökkenő vízkivételnek köszönhetően azonban ez a tendencia napjainkra 
megfékeződött. A felszíni vízfolyások és források napjainkban inkább közvetett módon, 
természetvédelmi, tájképi értékük révén kaphatnak fontos szerepet a falu életében. 
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A vízminőség vizsgálata mikepércsi talajvíz kutakban 

 
 

Abstract 
 

In our research the water quality of the groundwater wells was investigated in Mikepércs situated 
on the SW edge of the Nyírség. The sewage network had not constructed in Mikepércs by the time of 
the research thus the inhabitants collected the sewage in septic tanks. In Mikepércs the tanks usually 
had not had adequate insulation therefore the majority of the sewage (more than 90% according to our 
estimations) was emitted into the soil. As there are sandy soils around the settlement the sewage can 
filter into the soil and reach the groundwater in 1.5-3 meter easily. According to our preliminary 
expectation we have detected significant pollution in most of the groundwater wells in Mikepércs, 
especially in point of orthophosphate, nitrate and ammonium were the concentrations of the pollutants 
much over the hygienic limit value. Besides animals watering rarely the groundwater is drunk by 
human so we can say that consuming of groundwater means human and animal health risk. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A felszín alatti vízbázisok közül a talajvíz az egyik legveszélyeztetettebb, ami abból 

adódik, hogy viszonylag kis mélysége miatt a felszínről származó szennyezések könnyen 
elérhetik (BOLGÁR B. E.–PÁL Z. 2005, FARSANG A.–FEJES I. 2009). Néhány évtizeddel ezelőtt 
Magyarországon a talajvíz jelentette a legfontosabb ivóvízforrást, mára viszont a helyzet 
megváltozott, s a talajvizet csak elvétve hasznosítják ivóvízként. Ugyanakkor a falvakban, 
illetve a városok családi házas övezeteiben az egykori ásott kutak még megtalálhatók, sőt sok 
helyen a kutak vizét a mai napig használják. A leggyakrabban öntözési célokra és a 
háziállatok itatására használják az ásott kutak vizét, de előfordul, hogy kocsit mosnak vele, s 
olyan esetekkel is találkoztunk, amikor a kutak tulajdonosai − általában idősebb emberek − 
megisszák az ásott kút vizét. Sokszor arra hivatkoznak, hogy már gyerekkorukban is ezt a 
vizet itták, és semmi bajuk sincs tőle, ráadásul szerintük jobb az íze, mint a vezetékes 
hálózatból származó víznek. 

Vizsgálatainkat egy olyan településen végeztük, ahol a szennyvízcsatorna hálózat még nem 
épült ki, s a háztartásokban keletkező szennyvizet általában olyan tárolókban tartják, amelyek 
nem rendelkeznek megfelelő szigeteléssel, ennélfogva a talajvíz komoly terhelésnek van 
kitéve. Azt vizsgáltuk, hogy milyen, illetve hogyan változik az ásott talajvízkutak vizének 
minősége, valamint azt, hogy a víz felhasználása jelent-e bármilyen humán- vagy 
állategészségügyi kockázatot. 

 
 

2. Anyag és módszer 
 
A vizsgálatokat 19 mikepércsi ásott kút esetében végeztük 2005 júniusa és 2006 júniusa, 

valamint 2007 júliusa és 2008 júliusa között, havi rendszerességgel (1. ábra). A két 
méréssorozat között egy év telt el. A kutak kijelölésénél igyekeztünk egyenletesen lefedni a 
település teljes területét. Sajnos a 19 vizsgált kút közül csak 14 esetében rendelkezünk 

                                                 
1 Dr. Szabó György Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen E-mail: gyszabo555@gmail.com 
2 Bessenyei Éva Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen E-mail: alribi@freemail.hu
3 Szabó Andrea Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen E-mail: andial@freemail.hu
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mindkét mérési időszakban teljes adatsorral, ezért az eredmények értékelésekor csak ezeknek 
a kutaknak az adatait vettük figyelembe. 

A mintavétel golyós vízmintavevő készülékkel történt, a mintákat buborékmentesen lezárt 
műanyag flakonokban szállítottuk be a Debreceni Egyetem földrajzi laboratóriumába. A 
vezetőképesség és a hőmérséklet meghatározását a mintavétel időpontjában, a terepen 
végeztük egy Schott típusú elektromos vezetőképesség-mérővel. Minden mintavétel 
alkalmával megmértük a talajvíztükör mélységét is. A nitrát-, az ortofoszfát- és az 
ammónium-tartalom, valamint a pH meghatározását a laboratóriumban, a mintavételt követő 
napon végeztük el (LITERÁTHY P. 1973). 

Az eredményeket Excel adatbázisban rögzítettük, a diagramokat részben szintén ezzel a 
szoftverrel készítettük el. A statisztikai vizsgálatok során normalitás tesztet végeztünk 
Kolmogorov-Smirnov próbával, s miután az adatok döntő hányada nem normál eloszlású volt, 
a korreláció analízisnél a Spearmann-féle korrelációs együtthatót használtuk. A statisztikai 
vizsgálatokhoz, valamint a további diagramok elkészítéséhez az SPSS 8.0 szoftvert 
használtuk. 

 

 
 

1. ábra. A talajvíz-mintavételi kutak elhelyezkedése Mikepércsen 
 

3. A vizsgált település bemutatása 
 
Mikepércs község a Hajdúság és a Nyírség határán fekszik, Debrecen városától mintegy 5 

km-re déli irányban. A tájhatáron fekvő Mikepércs talajtani szempontból változatos képet 
mutat. A település nyugati részeire a Hajdúság lösz területe nyúlik be, itt csernozjom talajok 
alakultak ki. A település nagyobb részét kitevő Nyírségi területeken pedig homokos szövetű 
talajokat találunk, melyek a szennyezések szempontjából lényegesen érzékenyebbek a 
csernozjomoknál. A durvább mechanikai összetétel mellett, a homokos talajok alacsonyabb 
szervesanyag-tartalma és gyengébb pufferkapacitása is hozzájárul a szennyezésekkel 
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szembeni nagyfokú érzékenységhez. A talajvíz mélysége jellemzően 1-3 m mélyen húzódik a 
településen, de a magasabban fekvő térszíneken előfordul 5 métert is meghaladó vízmélység. 
A talajvíz áramlási iránya ÉK-DNy-i irányú, a községtől nyugatra futó Kondoros-patak felé 
irányul. 

A 4000 lakossal rendelkező településen csaknem 100%-ban kiépült a vezetékes vízellátás, 
a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését azonban csak 2006 második felében kezdték el. A 
település alatti rétegvízbázisok sérülékeny volta, s a talajvízkészletek jelentős mértékű 
elszennyeződése halaszthatatlanná tette a csatornázási program megindítását, amely csak a 
második vizsgálati periódus után, 2008 végére fejeződött be, így a csatornázás pozitív hatásait 
ebben a vizsgálatsorozatban még nem lehetett kimutatni. 

 
 

4. Eredmények 
 
A talajvíz mélysége a vizsgált időszakokban az átlagosnál magasabb szinten volt, mivel 

mindkét vizsgálati periódusban a sokéves átlagot (600 mm) meghaladó csapadékmennyiség 
hullott a területre. Az első vizsgálatsorozat idején 2005 júniusa és 2006 júniusa közötti 
időszakban 904 mm, 2007 júliusa és 2008 júliusa között pedig 749 mm csapadék hullott a 
területre (2. ábra). A vizsgált kutak többségénél az első vizsgálati periódusban 100 és 250 cm 
között ingadozott a talajvíz szintje, míg a második periódusban ennél átlagosan mintegy 80 
cm-rel mélyebben húzódott a kutak vízszintje. Ebben a második vizsgálati időszakban hullott 
kevesebb csapadék mellett az is szerepet játszott, hogy a két vizsgálati időszak között eltelt 12 
hónapban meglehetősen kevés, mindössze 485 mm csapadék hullott a területre. 
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1. Vizsgálati periódus 2. Vizsgálati periódus

 
 

2. ábra. A csapadék havi eloszlása 2005-2008 között (Forrás: VITUKI RT.) 
 
A vízminták elektromos vezetőképessége a minták össziontartalmáról ad felvilágosítást 

(SZALAI Z. 2008, SZABÓ SZ. 2008). A vezetőképesség értékei az első vizsgálati periódusban 
jellemzően 1000-2800 µS/cm, a második periódusban pedig némileg alacsonyabb, 900-2300 
µS/cm közötti tartományba estek, ami egy csatornázatlan településen általánosnak mondható 
(3. ábra) (PÁL Z.–BÁLINT K. 2007). 
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3. ábra. A vezetőképesség alakulása az első és a második vizsgálati periódusban 
 
A második vizsgálati periódusban mért alacsonyabb értékek minden bizonnyal a kevesebb 

csapadéknak és a mélyebben húzódó talajvízszintnek köszönhetők. Az első időszakban 
ugyanis több kút közelében előfordult, hogy a szigetelés nélküli emésztők alja a talajvíz 
szintje alá került, emiatt nőhetett meg a víz össziontartalma. Bár az elektromos 
vezetőképesség értéke arra vonatkozóan nem nyújt információt, hogy mely ionokból 
tartalmaz nagy mennyiséget a minta, azonban a korrelációs vizsgálatok alapján bizonyos 
következtetések levonására van lehetőségünk. Erős pozitív korrelációs kapcsolatot (r=0,715, 
p<0,01) mutattunk ki a fajlagos vezetőképesség és a nitráttartalom között, ami arra utal, hogy 
a nitrát azokban a kutakban dúsul fel elsősorban, melyekben a többi − a vezetőképesség 
alakulásában fontos szerepet betöltő − ion is nagyobb koncentrációban van jelen. 

A vizsgált vízminták pH-ja jellemzően az enyhén lúgos kategóriába sorolható (4. ábra). 
Mindkét vizsgálati periódusban kimutatható egy őszi-téli időszakban jelentkező maximum és 
egy tavaszi nyári időszakra jellemző alacsonyabb átlagérték, azonban a mért értékek kivétel 
nélkül belül voltak a 10/2000-es (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendeletben 
megadott (pH < 6,5), illetve (pH > 9,0) (B) értéken. 
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4. ábra. A vízminták kémhatásának alakulása havi bontásban 2005 júniusa és 2006 júniusa, valamint 

2007 júliusa és 2008 júliusa között 
 
Az ammóniumion kimondottan magas koncentrációban van jelen a vizsgált kutak 

többségének vizében, ami egyértelműen antropogén eredetű szennyezésre utal. Az első 
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mintavételi időszakban a begyűjtött mintáknak mindössze 17%-ában mértünk a 10/2000-es 
rendeletben megállapított szennyezettségi (B) értéknél, azaz 0,5 mg/l-nél kisebb 
koncentrációkat, a minták 83%-ánál tehát határértéket meghaladó koncentrációban volt jelen 
az ammónium. A második vizsgálati időszakban már jobb volt a helyzet, a minták 38%-ánál 
határérték alatti koncentrációkat határoztunk meg (5. ábra). Ugyanakkor mindkét időszakban 
előfordultak a határértéket többszörösen, akár több százszorosan is meghaladó extrém 
szennyezettségi értékek is, amelyek már közvetlen szennyvízbevezetésre utalnak. A kiugróan 
magas értékek kialakulásához a kommunális szennyvíz mellett feltehetőleg az állattartásból 
származó trágya nem megfelelő kezelése is hozzájárulhatott. A legmagasabb ammónium-
koncentrációkat mindkét vizsgálati időszakban, az őszi-téli hónapokban tapasztaltuk, amikor 
a szerves nitrogén ammóniummá való bomlása végbemegy, ugyanakkor a hideg miatt gátolt 
az ammónium nitritté történő oxidálódása, ugyanis a nitritképző baktériumok működése 10 ○C 
alatt lelassul, ezért a vízben feldúsulnak az ammónium ionok (6. ábra) (BÍRÓ T. ET AL. 1998). 
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5. ábra. A 10/2000 rendeletben megállapított szennyezettségi (B) értékhez viszonyított eredmények 
alakulása az első és a második vizsgálati periódusban begyűjtött minták alapján. 
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6. ábra. Az ammónium-koncentrációk alakulása a 2. vizsgálati időszakban, 13 kút átlagadatai alapján. 
(Az MP19-es kút adatait az ábra nem tartalmazza, mert ebben a kútban folyamatosan extrém magas 

koncentrációkat mértünk.) 
 
A 10/2000-es rendelet 25 mg/l-ben határozza meg a felszín alatti vizek nitrát-

koncentrációjára vonatkozó (B) határértéket. Meglehetősen kedvezőtlen kép rajzolódott ki a 
vizsgált kutak vizének nitrát-tartalmát illetően is, hiszen a begyűjtött minták 90%-ában a 
nitrát-koncentráció meghaladta a vonatkozó határértéket, sőt a minták 51%-ában a határérték 
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ötszörösét is meghaladó koncentrációkat mértünk, s előfordultak 500 mg/l-t meghaladó 
értékek is. A magas ammónium-koncentráció ismeretében nem meglepő, hogy a kutak vize 
nitráttal is erősen szennyezett, hiszen az ammónium oxigén jelenlétében tovább oxidálódik 
nitritté, majd nitráttá (PÁL Z. ET AL. 2009). A magas nitrát-koncentrációk kialakulása 
elsősorban a szennyvízaknákból elszivárgó szennyvíznek köszönhető, de részben a kutak 
közelében található konyhakertekben kiszórt nitrogén tartalmú műtrágyák is hozzájárulhattak 
a magasabb koncentrációk kialakulásához (SZABÓ GY. ET AL. 2007). 

A felszín alatti vizek foszfortartalma származhat természetes forrásból, pl. bizonyos 
kőzetek mállásából, de nagyobb koncentrációban való megjelenése mindig antropogén 
hatásokra vezethető vissza, melyek közül a szennyvizekből származó foszfor a legjelentősebb, 
de a mezőgazdaságban használt foszfortartalmú műtrágyák maradékai is okozhatnak 
feldúsulást (SZALAI Z. ET AL. 2004). 

A vizsgálatba vont talajvíz kutak vizének ortofoszfát-szennyezettsége is jelentős mértékű. 
A 10/2000-es rendelet által meghatározott 0,5 mg/l-es (B) szennyezettségi határértéket a 
vizsgált vízminták csaknem 94%-a meghaladta, s 60% esetében a határérték túllépés 
ötszörösnél nagyobb mértékű volt (7. ábra). Mikepércsen elsősorban a kommunális szennyvíz 
a fő szennyező forrás, a település belterületén nem jellemző a foszfortartalmú műtrágyák 
használata. Az első vizsgálati időszakban tapasztalt magasabb szennyezettségi értékek okát a 
magasabban húzódó talajvízszintben látjuk, miután a kutak közelében elhelyezkedő 
szennyvízaknák közül többnél is előfordult, hogy az akna fenékszintje a talajvízszint alatt 
húzódott, ezért a szennyvíz közvetlenül keveredhetett a talajvízzel. 
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7. ábra. Az ortofoszfát-koncentrációk alakulása az első és a második vizsgálati periódusban 
 

5. Konklúzió 
 

 Mikepércsen a megvizsgált talajvízkutak vízminősége rendkívül kedvezőtlen. 
 A vizsgált vízminőségi paraméterek tekintetében a begyűjtött minták jelentős 

részében határérték feletti koncentrációkat mutattunk ki. Különösen kedvezőtlen volt a 
helyzet az ammónium, a nitrát és az ortofoszfát esetében. 

 A probléma hátterében elsősorban az áll, hogy a vizsgálatok idején a településen még 
nem helyezték üzembe a 2008 végére kiépített szennyvízcsatorna hálózatot, emiatt a 
szennyvizet a lakosság rosszul vagy egyáltalán nem szigetelt aknákban tárolta, melyekből a 
keletkező szennyvíznek legalább 90%-a a talajba szivárgott, legalábbis ezt támasztják alá a 
vízfogyasztást, illetve a szippantott szennyvizek mennyiségét bemutató adatsorok. 

 A talajvíz elszennyeződését az is elősegítette, hogy a talajvíz mélysége viszonylag 
kicsi, jellemzően 1-3 m közötti mélységben húzódik, emellett a település nagy részén 
homokos szövetű talajokat találunk, melyek igen gyorsan áteresztik a szennyeződéseket. 

 Kimutattuk, hogy az első vizsgálati időszakban − feltehetően a magasabb 
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talajvízszintek miatt − kedvezőtlenebb állapotban volt a vizsgált kutak többségének vize, 
mivel a magas talajvízállások idején több emésztőakna fenékszintjét meghaladó magasságú 
vízszintek alakultak ki, a szennyvíz ily módon közvetlenül keveredhetett a talajvízzel. 

 A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet kimondja, hogy „Az állatok itatására lehetőleg 
ivóvíz minőségű vizet kell felhasználni.” Az általunk vizsgált (ásott kúttal rendelkező) 
háztartások esetében sajnos ez nem valósult meg, ugyanis a lakosság csaknem mindenhol az 
ásott kutak vizével itatta az állatokat, melynek minősége messze elmaradt az ivóvizekre 
vonatkozó előírásoktól. Ugyanakkor a lehetőségük meg lett volna az ivóvíz minőségű víz 
használatára, hiszen a vízvezeték hálózat teljes mértékben kiépült a településen. 

 Ez a gyakorlat a kutak vízminőségének ismeretében komoly aggályokat vet fel, 
aminek nem csak állat-, hanem humán-egészségügyi vonatkozásai is vannak, ugyanis a 
szennyezett vízből származó toxikus anyagok az állatok tejébe, húsába is bekerülhetnek, 
melynek elfogyasztása esetén az embereknél is problémák léphetnek fel. 
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A városi hősziget kialakulására ható tényezők vizsgálata különböző méretű 

alföldi településéken 
 

 
Abstract 

 
Small and medium sized towns, located near the city of Debrecen in East Hungary, were chosen for 

the present study. All settlements are situated on the nearly flat terrain of the Great Hungarian Plain 
without rivers and lakes, which are favorable conditions from the aspect of the development of urban 
heat island (UHI). Mobile techniques were used in order to get abundant comparable data for all 
settlements. On the base of the results critical values of wind speed and cloudiness, which eliminates 
the development of UHI, have been determined for the different settlement sizes. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A Debrecen és a környező települések éghajlatmódosító hatásának részletes feltérképezését 

célzó kutatásaink első lépése a városban a környező természetes felszínekhez képest kialakuló 
hőtöbblet, az ún. városi hősziget kifejlődésének és területi szerkezetének vizsgálata volt. 

A városi hősziget kialakulásának alapfeltételeit a nagytérségi időjárási helyzetek jelentik. 
Mivel a városi és vidéki területek eltérő borítású, beépítési, hőgazdálkodási tulajdonságokkal 
rendelkező felszínei okozzák az eltérő felmelegedést, a város és környezete között a 
legerősebb hőmérsékleti különbség derült, szélcsendes éjszakákon anticiklonális helyzetekben 
alakul ki, amikor ezek az eltérések zavartalanul fejthetik ki hatásaikat (LANDSBERG H. E. 
1981). A felhőzet és a szél mérsékli, vagy el is tüntetheti a hőszigetet. A szélsebesség és 
borultság hőszigetet mérséklő hatása a települések méretétől függ: a nagyobb városok erősebb 
hőszigettel rendelkeznek (FENG J Z.–PETZOLD D. E. 1988). A kritikus szélsebesség (v), ami 
megszünteti a hőszigetet és a lakosságszám logaritmusa (lgP) közötti összefüggést adja meg a 
következő képlet (OKE T. R. 1987): 

 

v = 3,41⋅lgP-11,6 [m/s] 
 

A hősziget alakját azonban már kisebb szélsebesség is deformálja, a városi határréteg 
melegebb levegőjét a vidéki határréteg fölé húzva a város lee oldalán. 

 
 

2. Kutatási terület – alkalmazott módszerek 
 
A vizsgálatokba Debrecent, Hajdúböszörményt, Hajdúnánást, Hajdúdorogot és Hajdúvidet 

vontuk be. Debrecen szolgált összehasonlítási alapul, mivel ott korábban már részletes 
hősziget méréseket folytattunk. 

Debrecenhez közeli fekvésű, hasonló természetföldrajzi adottságokkal és szerkezettel 
rendelkező, az Alföldön gyakori 30 000, 20 000, 10 000 és 1 000 fő körüli lakossággal 
rendelkező településeket választottunk (1. ábra.). A települések síksági fekvése, ahol a 
domborzat zavaró hatása nem érvényesül, valamint az, hogy egyiket nem szeli át folyó, 
kedvez a hősziget fejlődésének. A településeken olyan keresztmetszeteket vettünk fel, 

                                                 
1 Dr. Szegedi Sándor Debreceni Egyetem, Meteorológiai Tanszék, Debrecen E-mail: szegedis@puma.unideb.hu 
2 Tóth Tamás Debreceni Egyetem, Meteorológiai Tanszék, Debrecen E-mail: tamas.toth@gmail.com 
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amelyek áthaladnak a településen jellemző beépítési-területhasználati típusokon. Egy-egy 
beépítési típus jelent egy mérési szakaszt (1. ábra). Ezen kívül minden településen kívül 
kijelöltünk egy városon kívüli háttérként használható mérési szakaszt. Ezt lokális nulla 
értékként használjuk fel a hősziget intenzitás meghatározásához az adott településen. 

A méréseket mobil technikával hajtottuk végre, hogy az egész vizsgált területre 
vonatkozóan kaphassunk eredményeket. Egy gépkocsi haladt végig az útvonalon oda, és a 
mérési szakaszok fordított sorrendjében visszafelé. Ez lehetővé tette, hogy az oda és 
visszaúton mért eredmények átlagolása útján azonos időpontra, a mérés középidejére (az ún. 
referencia időre) vonatkozó, így összehasonlítható eredményekhez juthassunk. 

A mérések 2003 szeptemberében kezdődtek, és 2004 szeptemberében értek véget. A 
gépkocsikra logit típusú digitális adatgyűjtővel összekötött, hővédő pajzzsal ellátott, 0,1 °C 
pontosságú ellenálláshőmérőket szereltünk fel a tetőre, előre kinyújtva. A műszerek 10 
másodperces mintavételre voltak beállítva. A méréseket úgy időzítettük, hogy a város 
területén a város és külterület közötti legnagyobb hőmérsékleti különbség idején, napnyugta 
után 3-5 órával legyen a mérés középideje. Az adatok feldolgozása és megjelenítése Excel for 
Windows program segítségével történt. 

 

 
 

1. ábra. A mérési útvonal 
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3. Eredmények 
 
Az elemzés során a mért városi hőszigeteket az intenzitás alapján kategóriákba soroltuk. A 

közepesnél gyengébb, még kimutatható hőszigeteket a gyengén kifejlődött hősziget 
kategóriába soroltuk. Azokat a méréseket, ahol nem alakult ki hősziget egyik településen sem, 
nem vettük figyelembe, mivel nincsenek elemezhető idő és térbeli különbségek. Az 
alkalmazott kategória határokat az 1. táblázat tartalmazza. 

 
1. táblázat. A negyedik mérési sorozat hőszigeteinek besorolásakor alkalmazott kategória határok. 

 
 Erős hősziget 

(intenzitás °C) 

Közepesen erős 
hősziget 

(intenzitás °C) 

Gyenge hősziget 
(intenzitás °C) 

Debrecen ≥4,0 4,0-2,0 ≤2,0 
Hajdúböszörmény ≥1,8 1,8-0,9 ≤0,9 
Hajdúnánás ≥1,8 1,8-0,9 ≤0,9 
Hajdúdorog ≥0,8 0,8-0,4 ≤0,4 
Hajdúvid ≥0,5 0,5-0,3 ≤0,3 
 
Az időjárási feltételek vizsgálatánál a városi hősziget kialakulása szempontjából kedvező 

derült (felhőzet mennyisége 0-2 okta), szélcsendes (szélsebesség 0-2 m/s) feltételeket 
tekintettük alapnak. Ezen kívül megkülönböztettünk derült-szeles, borult-szélcsendes és 
borult-szeles körülményeket. Tekintetbe vettük, hogy volt-e hótakaró a mérés idején, illetve 
eső a mérést megelőző 72 órán belül. Ezen kívül figyelembe vettük, hogy magas vagy 
alacsonynyomású légköri képződmény, illetve meleg vagy hidegfront átvonulása határozta 
meg az időjárás alakulását a Kárpát-medence térségében. 

A vizsgálati időszak hőszigeteit települések szerint a fenti kategóriákba sorolva, az 
előfordult hőszigetek száma alapján a következő kép alakult ki (2. táblázat). 

 
2. táblázat. A vizsgált időszak hőszigeteinek csoportosítása intenzitásuk alapján. 
 

 Erősen kifejlődött 
hősziget (db.) 

Közepesen erős 
hősziget (db.) Gyenge hősziget (db.) 

Debrecen 5 8 11 
Hajdúböszörmény 7 4 13 
Hajdúnánás 4 8 12 
Hajdúdorog 4 5 15 
Hajdúvid 3 3 18 
 
Az erős hőszigetek száma 3 és 7 közt van a vizsgált településeken. Még az ezer fő alatti 

lakosságszámú Hajdúviden is négy esetben alakult ki erős hősziget. A közepesen erős 
hőszigetek száma 3 és 8 közt volt. A gyenge hőszigetből fordult elő a legtöbb mindegyik 
településen. Ez azt jelzi, hogy a települések a napnyugta utáni órákban általában – legalább 
kismértékben – melegebbek a környezetüknél. Igaz ez a legkisebb, ezer fő alatti lélekszámú 
Hajdúvidre is. Gyenge hősziget tehát viszonylag könnyen alakul ki a településeken, 
ugyanakkor csak számos feltétel megléte esetén tud erősen kifejlődni, ami már viszonylag 
ritka jelenség. 

A fentiekben leírt erős kifejlődésű települési hőszigetek – a várakozásnak megfelelően – a 
derült-szélcsendes meteorológiai feltételekhez köthetők; az összes esetek közel negyede 
tartozik ide. Ezek a mérések anticiklonális makroszinoptikus helyzetekben zajlottak, amikor 
magasnyomású légköri képződmény stabilizálódott a Kárpát-medence térsége felett. Erős 
hőszigetet csak abban az esetben tudtunk mérni, ha már legalább mérés előtti pentád során 
derült szélcsendes időjárás uralkodott. 
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Ugyanakkor egy esetben (2004. 07. 22.) közepes, Hajdúböszörményben és Hajdúnánáson 
erős kifejlődésű települési hőszigetet detektáltunk borult szélcsendes körülmények között is, 
annak ellenére, hogy a mérést megelőző napon még 1,8 mm eső is esett. A mérést megelőző 
napokon ugyanakkor kedvező feltételek uralkodtak, 4 napon át anticiklon alakította országunk 
időjárását, amit a mérés napján gyenge hidegfront átvonulásához kapcsolódó felhősödés 
zavart meg. 

Ez rávilágít a meteorológiai előzmények jelentőségére, hiszen egy közepes, vagy erős 
települési hősziget kifejlődése több napig tartó folyamat, a mesterséges felszínek jelentős 
hőtároló képessége miatt a települési hőtöbblet jelentős része „öröklődik át” egyik napról a 
másikra. Ennek megfelelően egy erős hőszigetet egyetlen nap kedvezőtlen időjárása nem 
tüntet el. Másrészt, kedvezőtlen előzmények után, 24 óra alatt kedvező feltételek között is 
legfeljebb közepes intenzitású hősziget alakulhat ki. 

A közepes intenzitású hőszigetek között az időjárási feltételek alapján mindegyik 
csoportba tartozó előfordult. A 2003. 10. 28 és 2004. 09. 14-i mérések esetében derült, 
szélcsendes időjárási feltételek uralkodtak. A hősziget közepes kifejlődésének magyarázata itt 
is az előző napok borult, illetve borult, szeles időjárásában keresendő. A mérést megelőző 
napon az első esetben 3,3 mm eső esett. 

A 2004. 03. 31-i mérés derült szeles időjárási körülmények között hozott közepes 
intenzitású hőszigetet. Debrecenben gyenge, Hajdúnánáson erős hőszigetet mértünk. Hazánk 
időjárását egy Skandináviától a Fekete-tengerig húzódó magasnyomású gerinc alakította, a 
Kárpát-medencében ez a mérést megelőző pentádban gyakori kisugárzási felhőképződést 
idézett elő, ami rontotta a hősziget kialakulásának feltételeit. 

A 2004. 03. 16-án, 08. 03-án és 08. 23-án a mérés idején borult szélcsendes körülmények 
uralkodtak. A megelőző napon az utóbbi esetben hidegfront vonult át az ország felett. 08. 
21-én 34 mm csapadék is hullott. A hidegfront mögötti instabil légtömegben gyakori, de nem 
tartós a felhőképződés. Az előző napokon ugyanakkor kedvező, derült időjárás uralkodott a 
08. 03-i mérés kivételével. Ez arra utal, hogy egy gyorsan átvonuló hidegfront még csapadék 
esetén sem szünteti meg teljesen a jól kifejlődött települési hőszigetet, bár az intenzitást 
csökkentheti. 

2004. 06. 15-én borult, szeles körülmények közt közepes intenzitású hőszigetet mértünk 
Debrecenben, egy erős hidegfront átvonulását követően. A többi településen ugyanakkor csak 
gyenge hősziget alakult ki. Mivel a mérést megelőzően kedvező feltételek uralkodtak, a 
hősziget „átvészelte” a frontátvonulást. 

Gyenge hőszigetet az esetek közel felében mértünk. A 2003. 10. 01-i, 12. 02-i, 2004 05. 
17-i és 06. 08-i hősziget derült szélcsendes körülmények közt alakult ki. A megelőző nap 
mindegyik esetben borult, a két előbbiben kevéssé szeles, a két utóbbiban szeles időjárású 
volt. Az első esetben a mérés előtti napon 0,5 mm, a mérés napján csapadéknyomnyi eső 
esett. Az előző napokon frontátvonulások, szeles borult körülmények jellemezték hazánk 
időjárását. Az első és a két utóbbi esetben hidegfront átvonulása előzte meg a mérést. 

2003. 12. 09-én, 2004. 01. 14-én és 03. 02-án derült, szeles időjárás uralkodott a mérés 
idején. Az első esetben mediterrán ciklon átvonulását követően, stabilizálódó anticiklonális 
helyzetben történt a mérés. A megelőző napokon az utóbbi két esetben borult szeles volt az 
időjárás, a Kárpát-medence időjárását meridionális ciklonok meleg- vagy hidegfronti 
áramlásrendszere határozta meg. 

2004. 01. 26-án és 02. 19-én borult szélcsendes körülmények között mértünk gyenge 
hőszigetet. Előzőleg borult szélcsendes, vagy borult szeles feltételek uralkodtak. Mindkét 
mérést mediterrán ciklon átvonulását követő, a települési hősziget kialakulása szempontjából 
nem túl kedvező helyzetben hajtottuk végre. 

A 2003. 10. 16-i és 2005. 01. 07-i mérést egyaránt borult, szeles körülmények között 
végeztük. Az előbbi eset kissé „kakukktojást” jelent, mivel Debrecenben erős (5,0 °C-os), 
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Hajdúnánáson közepes (0,5 °C-os) hősziget-intenzitást mértünk. Ekkor az ország egy, 
központjával Dél-Norvégia felett elhelyezkedő, anticiklon uralma alatt állt. Térségünkben a 
nappali zavartalan besugárzást követően a mérés idején felhősödés és 3 ms-1 sebességű 
ÉÉNy-i szél volt megfigyelhető. Ez a kisebb településeken megakadályozta a hősziget 
határozott kifejlődését, míg Debrecenben még kialakulhatott egy erős, bár szélirányban 
némiképp deformált hősziget. A második esetben tartósan borult, szeles időjárás uralkodott, a 
mérés előtti napon 6,2 mm eső esett. Ez magyarázza a gyengén fejlett hőszigetet. 

Gyenge hőszigetek a derült, szélcsendestől a borult, szeles körülményekig minden 
kategóriába tartozó helyzetben előfordultak. A várakozástól eltérően a kedvezőtlen, borult 
feltételek mellett két esetben, míg a kedvező, derült és szélcsendes körülmények között is öt 
gyenge hőszigetet mértünk. Kedvező körülmények között tehát ugyanannyi gyenge hősziget 
fordult elő, mint erős. A látszólag kaotikus helyzetet az magyarázza, hogy az erős hősziget 
minden esetben csak több napon át fennálló kedvező időjárási feltételek esetén tud kialakulni. 
A 11 gyenge hősziget közül 7 olyan esetben alakult ki, amikor a megelőző napokon borult-
szeles volt az időjárás, míg 3 borult-szélcsendes előzmények után jött létre. 

Megvizsgáltuk, hogy a hótakaró mennyiben módosítja a települési hősziget kialakulásának 
körülményeit. Három sikeresen végrehajtott mérés 2003. 12. 17., 2004. 01. 26. és 02. 19. 
alkalmával volt hótakaró a vizsgálati területen. Az első esetben 3 cm, a másodikban 5 cm volt 
az egybefüggő hótakaró vastagsága, míg a harmadik esetben hófoltok fordultak elő. A kis 
mintaszám általános következtetések levonását nem teszi lehetővé, azt azonban 
megállapíthatjuk, hogy nem módosította alapvetően a felhőzet és szélviszonyok által 
megszabott feltételekhez igazodó intenzitás értékeket. Elvileg, derült időben a hóval borított 
külterületek és a hóval nem fedett belterületi felszínek eltérő albedója erősítheti a külterület és 
belterület közötti hőmérsékleti különbségeket. Az egyetlen ilyen eset annyiban mindenképpen 
alátámasztja ezt a hipotézist, hogy Debrecenben, ahol szinte alig volt hó a város belső részein, 
a hősziget erős volt, míg a kisebb településeken, ahol még a központ is havas volt, a hősziget 
közepesen vagy gyengén tudott csak kifejlődni, az egyébként kedvező időjárási feltételek és 
előzmények ellenére is. 

Tanulmányoztuk, hogy a felhőzet és a szél milyen mértékben csökkenti a hősziget-
intenzitását. A szél hatásának vizsgálatára a derült, szeles feltételek közt folytatott mérések 
alkalmasak. A felhőzet hatását a borult, szélcsendes körülmények közt végzett mérések 
eredményein vizsgáltuk. Így a másik paraméter nem módosította a vizsgált meteorológiai 
elem hatását. 

Azon esetekben, amikor a 10 méteren mért szélsebesség elérte a 3 m/s értéket, erősen 
kifejlődött hőszigetet nem találtunk. Egy esetben közepesen erős hőszigetet mértünk 3 m/s 
szélsebességnél, a mérés idején derült időben, kedvező előzmények után. 2003. 12. 09-én, 
2004. 01. 14-én és 03. 02-án derült időben gyenge hőszigetet mértünk, az első és utolsó 
esetben 3 m/s, a második esetben 7 ms-1 szélsebesség mellett. 

A 2004. 01. 14-i mérés jól rávilágít a szélsebesség változásai és a hősziget kialakulása 
közötti kapcsolatokra. Az állomás 10 méteren mért adatai szerint a mérés idején Debrecen 
közelében 7 m/s sebességű szél fújt. A kézi kanalas szélsebességmérő adatai szerint a mérés 
kezdetén és végén a referencia gridben 2 méter magasan 3 m/s sebességű volt a szél, 
Hajdúnánáson a fordulónál azonban mindössze 1 m/s szélsebességet mértünk. Ezzel 
összhangban Hajdúnánáson közepes, a többi településen gyenge volt a hősziget. 

A hősziget mérések során végzett szélmérések adatai szerint azokban az esetekben, amikor 
a 2 méteren mért szélsebesség meghaladta a 3 m/s-ot, a vizsgált települések egyikében sem 
tudott erős, vagy akár közepes intenzitású hősziget kialakulni, még egyébként kedvező 
feltételek mellett sem. 1-1,5m/s szélsebesség esetén a 10 000 főnél népesebb településeken 
még kialakulhatott közepes intenzitású hősziget, azonban az alakja deformált volt, 
szélirányban elnyomódott. 
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A felhőzet hatásának vizsgálatánál szembetűnik, hogy milyen nagy a meteorológiai 
előzmények jelentősége. Ha a megelőző napokon derült időjárás uralkodott, akkor még a 
mérés idején közepesen felhős ég (4 okta) mellett is kialakulhat erős hősziget. Ilyen eset a 
2004. 07. 22-i hősziget, ahol a mérés előtti pentádban, hazánk az azori anticiklon hatása alatt 
állt, derült szélcsendes időjárás uralkodott. Ebben a helyzetben a mérés idején kialakult 
felhőzet sem akadályozhatta meg az erős hősziget kifejlődését. A 2004. 03. 16-i, 08. 03-i és 
23-i mérés idején egyaránt 4-5 okta volt a felhőzettel való fedettség mértéke. Tartós, kedvező 
anticiklonális helyzet utáni hidegfront átvonulást követő napon történt mindhárom mérés. Az 
intenzitási értékek is meglehetősen hasonló, közepesen erős hőszigetet jeleznek. 

A 2004. 01. 26-i és 02. 19-i mérés 8 okta (borult), illetve 6 okta (erősen felhős ég) felhőzet 
mellett zajlott. A megelőző napon mindkét esetben hidegfront vonult át a Kárpát-medence 
felett. Ha a felhőzet mennyisége elérte az 5 oktát erős hősziget már kedvező előzmények 
esetén sem tudott kialakulni. 6-8 okta esetén gyenge hősziget alakulhatott csak ki. A felhőzet 
hatása tehát jobban értelmezhető a települési hősziget kialakulására a vizsgált esetekben. 

 
 

4. Következtetések 
 

1) A hősziget kialakulása szempontjából elsősorban a mérés idejének szélviszonyai, 
illetve a mérés napjának és a megelőző időszak besugárzási viszonyainak van meghatározó 
szerepe. 

2) Erős hőszigetet csak abban az esetben mértünk, ha a mérést megelőző legalább 
három napban derült időjárás uralkodott. A legerősebb hősziget esetében a mérést 
megelőző 6 nap kedvezően derült időjárású és gyengén szeles volt. 

3) Ha hosszabb időn át (5-10 nap) voltak kedvezőek a be- és kisugárzási viszonyok, 
akkor még egy frontátvonulás után is mértünk legalább közepesen erős hőszigetet. 

4) Tartósan kedvezőtlen sugárzási viszonyok után akkor sem fordult elő erős hősziget, 
ha a mérés napján kedvező feltételek uralkodtak. 

5) 3 m/s (2 m magasságban mért) szélsebesség esetén már nem alakulhatott ki erős 
hősziget egyik településen sem. 

6) 5 okta borultság esetén legfeljebb közepesen erős, 6-8 okta borultság esetén csak 
gyenge hősziget alakulhatott ki. 

7) A vizsgált települések a napnyugta utáni órákban a mérések idején – legalább 
kismértékben – melegebbek voltak a környezetüknél. Igaz ez a legkisebb, ezer fő alatti 
lélekszámú Hajdúvidre is. Gyenge hősziget tehát viszonylag könnyen alakul ki a 
településeken, ugyanakkor csak számos feltétel megléte esetén tud erősen kifejlődni, ami 
már viszonylag ritka jelenség. 
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László Elemér1

 
A városi hősziget területi szerkezetének szezonális előrejelző empirikus 

modellje 
 
 

Abstract 
 

Urban heat island and its relationship with the main surface parameters on the sample of 
Beregszász (Transcarpathia, Ukraine). The study deals with realization of the urban heat island (UHI) 
in the town of Beregszász (Transcarpathia, Ukraine) with a population of 26 000. To examine the UHI 
mobile measurements were used in every decade in 2005. The main purpose was to establish the urban 
thermal excess in the different parts of a relatively small town, and to create an empirical model 
equation of the development of UHI in the separate parts of Beregszász effected by horizontal surface 
conditions. 

 
 

1. Bevezetés 
 

A városi környezet jelentősen eltér a környező természetes területektől, hiszen más a 
felszíngeometriája, anyagi- és levegő összetétele, és számolni kell az antropogén 
hőkibocsátással is. Eredményeként kialakul egy lokális léptékű klímamódosulás, a városi-
hősziget (urban heat island – UHI). Ez egy pozitív termális módosulás, aminek 
következménye a városban a léghőmérséklet melegebb környezeténél (UNGER J. 2006). A 
hősziget-intenzitása a különböző időjárási helyzetekben, illetve a különböző napszakokban 
nem egyforma. Legerősebb kifejlődése anticiklonális (derült, csapadéktól mentes, 
szélcsendes) időjárási helyzetben, naplemente után kb. 3-5 órával tapasztalható. A jelenség 
alapvetően befolyásolja (nyáron negatívan, télen pozitívan) a városban lakó emberek 
komfortérzetét, módosítja a városi növényzet összetételét és feneológiai fáziseltolódást okoz, 
ezért vizsgálata fontos adatokkal szolgál a várostervezés számára (KUTTLER W. 1998). 

A vizsgálatok előterében többnyire a nagyvárosok hősziget jelenségei állnak. Az általunk 
választott Beregszász, a maga 26 ezer lakosával, a kevésbé tanulmányozott klímájú 
kisvárosok közé tartozik (MOLNÁR J. 2007). 

A városklimatológiai kutatások jelenleg a hősziget-effektus sajátosságainak a feltárásán túl 
az azt kialakító tényezők hatásainak megvizsgálását tartják fő feladatnak. Így, az elsődleges 
célunk, hogy számszerűsítjük a városban kifejlődött hőtöbblet kialakító felszínparamétereit, 
valamint a kapott eredmények révén a városi hőszigettel való kapcsolatait elemezzük. Ezen 
kívül fontosnak tartottuk, hogy statisztikus modellegyenletek segítségével adjunk becslést az 
átlagos városi hősziget-intenzitás területi eloszlására Beregszászban, figyelembe véve a városi 
felszín geometriája és a nem-párologtató felszínek arányának sajátosságait, valamint a fűtési 
igény szerinti évszakos változékonyságot. 

 
 

2. Anyag és módszer 
 

2.1. A hőmérsékleti adatok 
 
Mivel a hősziget térbeli képét jelentősen befolyásolják a város beépítési viszonyai 

(SZEGEDI S. 2002), a mérési útvonalba be kellett vonni a különböző beépítettségű utcákat, a 
                                                 
1 László Elemér Debreceni Egyetem, Meteorológiai Tanszék, Debrecen E-mail: eme95@kmf.uz.ua 
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településen kívüli beépítetlen területeket, valamint a Beregszászt keletről szegélyező 
hegygerincre felemelkedő utakat is. Az útvonalon ki lett jelölve 42 mérési pont, amelyek 
egyrészt reprezentálják a felsoroltakat, másrészt többé-kevésbé egyenletesen lefedik a város 
területét (1. ábra). A hőmérsékleti adatok gyűjtése a kijelölt útvonal mentén mobil módszerrel 
történt 36 alkalommal 2005 folyamán, valamint 2008-ban is végeztünk méréseket. 

 

 
 

1. ábra. A beregszászi mobil hősziget-mérések mérőpontjai és az átlagos maximális napi hősziget-
intenzitás területi eloszlása a 2005-ös évben (izotermák 0,5 °C-onként, szaggatott vonallal jelöltük az 

1,75 °C-os segédizotermát) (MOLNÁR J. AT AL. 2006) 
 

2.2. A felszínparaméterek meghatározása 
 

A Beregszász különböző részein kifejlődő hősziget intenzitására hatást gyakorló 
felszínparaméterek közül kettőt jellemzünk. Ezek: 

 a nem-párologtató felszínek aránya a város beépített határán belül és környezetében, 
 a város központjától való távolság. 

Mivel a nem-párologtató felszínek a nap folyamán több hőt tárolnak el, mint a 
természetközeli párologtató felszínek, ezért ez a különbség befolyásolja a város 
energiaegyenlegét. Ennek következtében a város légtere melegebbé válik környezeténél, 
vagyis kialakul a hősziget. Tehát fontos a nem-párologtató felszínek (NPF) arányát 
számszerűsíteni. 

A természetközeli párologtató terület olyan felület, ahol a felszínt növényzet borítja (fák, 
bokrok, pázsit stb.), vagy csupasz a talajfelszín. A nem-párologtató felszíneket főleg az 
emberi tevékenység alakította ki (épületek, útburkolat, egyéb építmények). A paraméter 
becslésére a műholdképek elemzését találtuk a legmegfelelőbbnek. Így a nem-párologtató 
felszínek arányát a Google Earth interneten közzétett nagyfelbontású valódi színezésű 
műholdképek alapján határoztuk meg vizuálisan (earth.google.com). Ennek érdekében a 
műholdképre 15,4×15,4 méter sűrűségű négyzethálót illesztettünk, középpontjában 
mérőpontjainkkal, és megállapítottuk, hogy a rácspontok természetközeli állapotú párologtató 
vagy nem-párologtató mesterséges felszínekre esnek-e. 
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A vizsgálat folyamán megfontolandó kérdés volt a mérőpontok azon nagyságú 
környezetének kiválasztása, amely a hősziget-intenzitást erőteljesebben befolyásolja. Úgy 
döntöttünk, hogy négy különböző változatot is kipróbálunk, amelyek közül a statisztikai 
elemzések segíthetnek választani: 

 a 9 rácspont a mérőpont 0,21 ha-os környezetét reprezentálja; 
 az 5×5-ös rács 0,59 ha-os területet fed; 
 a 49 rácspont a mérőpont 1,2 ha-os területét képviseli; 
 a 81 rácspont a mintavételi pont 1,9 ha-os térségét borítja. 

Tehát első lépésben kiválasztottuk a statisztika segítségével a mérőpontok azon nagyságú 
térségét, amely a legerőteljesebben befolyásolja a hősziget-intenzitását. Ennek érdekében a 
kiválasztott négy terület NPF értékeit az átlagos mérőponti hősziget-erőséggel korreláltuk, 
ahol minden esetben szignifikáns összefüggést találtunk. A legszorosabb összefüggés a NPF3 
és az UHI között mutatkozott, tehát az 1,2 ha-os terület befolyásolja legerőteljesebben a 
mérőponti hősziget-intenzitás változását Beregszászban (LÁSZLÓ E. 2008). 

A következő lépésben meghatároztuk Beregszász és környezetének nem-párologtató, ill. 
párologtató felszíneit 109 485 mintavételi pontban, amihez 15,4×15,4 méter sűrűségű 
négyzethálót használtunk. A kapott adatbázis feldolgozásakor figyelembe vettük, hogy az 1,2 
ha-os terület hat a legerőteljesebben az UHI változására a városon belül. 

A nem párologtató felszínek arányának a meghatározott adatbázisa alapján a Surfer 8.0 
programcsomag segítségével izovonalas térképeket készítettünk (2. ábra). A Surfer program 
különböző interpolációs technikákat kínál, amelyek közül a Kriging-eljárást használtuk, mely 
gyakran alkalmazott módszer interpolációs feladatok esetén. Az alkalmazás úgy számítja ki az 
izovonalakat, hogy figyelembe veszi a környező pontok értékeit, valamint távolságuknak 
megfelelően súlyozza azokat. 

A városközpontjától való távolságot az egyszerűség kedvéért a fenn használt négyzetháló 
koordinátáiból határoztuk meg. A városközpontnak a 28 mérőpontot választottuk, hiszen itt 
adódott a legerősebb hősziget-intenzitás. 

 
 

3. Alkalmazott statisztikai modell 
 

A városi hősziget-intenzitása és a felszínparaméterek közötti összefüggések vizsgálatánál 
az alapvető statisztikai elemzéseken túl (átlag, korrelációszámítás) megkíséreltük a hősziget 
erősségét megadó empirikus modell elkészítését is. Ehhez a többváltozós lineáris regresszió 
módszerét alkalmaztuk, amelyet más szerzők is célszerűnek találtak hasonló feladatok 
megoldására, és amelynek eredményeként az alábbi formátumú egyenletet kapjuk: 

 

nn XbXbXbaY ++++= ...2211 , 
ahol Y – a függő változó, a – konstans, Xi – az i-edik független változó, bi – az i-edik 
független változó parciális regressziós együtthatója, i = 1, 2, …, n, n – a figyelembe vett 
független változók száma. 

A többszörös lineáris regressziós egyenlet illesztése az egyváltozóshoz hasonlóan a 
legkisebb négyzetek módszere alapján történt. A számításokat az SPSS statisztikai 
programcsomag segítségével végeztük. 

Megjegyezzük, hogy a végrehajtott Kolmogorov–Szmirnov próbák a normális eloszlástól 
nem találták szignifikánsan eltérőnek a sztochasztikus modellbe beépített független és függő 
változók eloszlását, ami lényeges feltétele a korreláció- és a regresszió-számítás eredményei 
megbízhatóságának (EZEKIEL–FOX 1970). 
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4. Eredmények 
 

4.1. A többváltozós modell felépítése 
 
A feladatunk, hogy a városi felszínt leíró (statikus) paraméterek és az átlagos hősziget 

(UHI) intenzitás közötti összefüggéseket mennyiségileg is meghatározzuk. A tagolt, 
nem-párologtató városi felszín alapvetően meghatározza az UHI területi eloszlását. A 
legfontosabb célunk az, hogy Beregszász adatai alapján egy olyan általános modellt 
alkossunk, amely megbecsüli az átlagos hősziget területi szerkezetét. 

A többváltozós modell elemei: 
 a hősziget intenzitás mint függő változó (°C), 
 a nem-párologtató felszínek arányszámai mint független változó (NPF), 
 a városközpontjától való távolság mint független változó (T). 

Az SPSS szoftver többváltozós regressziós eljárását alkalmazva a következő modell-
egyenletet készítettünk az éves átlagos hősziget-intenzitásának (∆téves) területi szerkezetére: 

 
NPF+T=t éves ××−∆ 05400026.0642.1  

Az éves periódusban az ∆téves értéke 0,4–2,3 °C között ingadozott, a legnagyobb értékek a 
belső részein jelentkeztek. A modellegyenletbe két paraméter a hőmérsékleti többlet 
kialakításában betöltött szerepe több mint 76% (r2=0,76154). A modellben kitűnt a T parciális 
korrelációs együttható értéke (r=0,766), hiszen meghaladta a másik paraméterét (NPF, 
r=0,447), ez azt valószínűsíti, hogy nagyobb szerepet tölt be az UHI városon belüli 
változásában. 

 

a)   b)  
 

2. ábra. A nem-párologtató felszínek aránya és a bemért (a), valamint a becsült (b) átlagos UHI 
területi szerkezete (izotermák 0,25 °C-onként) 

 
A továbbiakban – az egyenletet alkalmazva – előállítottuk a ∆téves paraméter területi 

eloszlását Beregszászban. Ehhez felhasználtuk 109 485 mintavételi pontból számított 
prediktor mutatószám adatait. Ezekből kiszámítottuk a becsült átlagos léghőmérsékleti 
többletet, és a kapott értékeket izovonalak segítségével ábrázoltuk az NPF arányát bemutató 
térképen. A becsült ∆téves területi eloszlás izovonalainak futása jól követi az NPF értékeit (a 
városon belül), míg a mért értékekből megrajzolt kétdimenziós eloszlás vonalinak rajzolata 
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megközelítően. A léghőmérsékleti vonalak (2. ábra – b) párhuzamosan követeik az NPF 
értékeit, ha meghaladja a 40%-ot, tehát a mesterséges felszínek markánsabban determinálja ∆t 
változását a városon belül, míg a külterületeken kevésbé. 

A becsült városi hősziget területi szerkezetében fellelhetők mikroklímák, amelyeket 
sajátságos struktúra jellemez. Közülük megemlíthető: az utcák, terek, parkok és udvarok, ezek 
mind sajátos éghajlattal rendelkeznek, amelyekben azonban közös vonások is vannak. Ezek a 
közös vonások éppen a lokális éghajlat, vagyis a városklíma keretében realizálódnak. 

Elkészítettük a nyári (április 16–október 15.) és a téli (október 16–április 15.) félév 
vonatkozásban az empirikus előrejelző modellegyenleteket is (1. táblázat). 

 
1. táblázat. A mérőponti hősziget-intenzitás és az azt befolyásoló felszínparaméterek többváltozós 
regressziós egyenletei és az egyenletekbe beépített paraméterek parciális korrelációs együtthatói 
Beregszászban. 
(Alkalmazott jelölések: ∆t/Ny – a hősziget átlagos intenzitása a nyári félévben (április 16–október 15.), ∆t/T – a 
hősziget átlagos intenzitása a téli félévben (október 16–április 15.), R2 – a többszörös determinációs együttható.) 

 
Parciális korrelációs 

együtthatók  Többváltozós lineáris regressziós egyenlet R2

T NPF 
∆t/Ny NPFT ×+×−= 709,000027.0652,1  0,650 -0,665 0,513 
∆t/T NPFT ×+×−= 319,0000273,0679,1  0,732 -0,737 0,309 

 
A nyári és a téli periódusban az átlagos ∆t értéke 0,5–2,3°C és 0,4–2,2 °C között 

ingadozik. A két időszakban minimális különbség figyelhető meg. Ezek a jelentéktelen 
eltérések figyelhetőek meg a hősziget-intenzitásnak a téli és a nyári empirikus modelljében. 
Erre az R2 értéke utal, mivel a beépített két tényező melegebb félévben valamivel gyengébben 
determinálja a városon belül kialakult hőtöbblet „erősségét” (1. táblázat, ∆t/Ny és ∆t/T). A 
parciális korrelációs együtthatók eltérései a központtól való távolság relatíve nagyobb 
jelentőségét valószínűsítik hidegebb félévben. 

 

a)  b)  
 

3. ábra. A nem-párologtató felszínek aránya és a becsült UHI intenzitás területi szerkezete vegetációs 
(a) és nem vegetációs (b) időszakban (izotermák 0,3 °C-onként) 
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A két szezon összehasonlítása a nem-párologtató felszínek aránya vonatkozásában azt 
mutatja, hogy a kapcsolat szorosabb a melegebb évszakban, ám a hidegebb időszakban 
gyengébb (1. táblázat). A melegebb idény során nagyobb mennyiségű hő halmozódik fel a 
nem-párologtató felszínekben, mint a hidegebb terminusban, amelyet a térkép eltérései is jól 
interpretálnak (3. ábra). 

A fentebb leírt összefüggésekből megállapítható, hogy a nem-párologtató felszínek aránya 
és a városközponttól való távolság bevonásával elkészített többváltozós lineáris regressziós 
modell jellemzi a hősziget-intenzitás területi eltéréseit Beregszászban. A városban kialakult 
hőtöbblet varianciának a regresszió által meg nem magyarázott része a mérési hibáknak, a 
figyelmen kívül hagyott tényezőknek, a modell tökéletlenségének tudható be. A továbblépés 
egyik lehetséges útját más felszínparaméterek és a meteorológiai elemeknek a modellbe való 
bevonásában látjuk. 

 
 

5. Összegzés 
 
Tanulmányunkban olyan módszereket mutatunk be, amellyel számszerűsíthető egy 

település horizontális felszínparaméterei, viszonylag egyszerűen. Ezen kívül olyan általános 
modellegyenleteket alkottunk, amelyekkel becsülhető a hősziget területi szerkezete 
Beregszászban. Ennek igen nagy gyakorlati jelentősége lehet, hiszen a hőmérsékleti 
különbség a belváros és a külterületek között még egy olyan nagyságú városban is, mint 
Beregszász elérheti akár a maximális 5-6 °C-ot, átlagosan pedig 2-2,5 °C-ot is, ráadásul a 
városon belül szintén nagy területi különbségek alakulhatnak ki. A modellegyenletekből 
kapott becsült átlagos területi UHI szerkezetnek az ismérve a későbbiekben hasznos 
alapinformáció lehet a városfejlesztési tervek kialakításakor. 

A továbbiakban fontosnak tartjuk ellenőrző méréseket készíteni a városban, valamint 
nyomon követni a városban a beépítettség változását, ezzel pontosítva az adatbázisunkat. 
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Gulyás Ágnes1–Dr. Unger János2

 
A humán bioklimatikus viszonyokra gyakorolt városi módosító hatások 

 
 

Abstract 
 
The aim of this study is to compare the bioclimatic situation of a city and the surrounding rural area 

on the example of a Southern Hungarian city (Szeged). Considering the PET bioclimate index 
averages through the whole examined time period (from 2003 March to Nov) between the urban and 
rural areas, it was 14% higher in the urban area. To examine the frequency of the one hour averages of 
the PET index, the extreme or strong heat stress values have 1.1% shorter occurrence in the rural 
areas. However, the length of the comfort heat sensation period is nearly two times longer and the 
extreme or strong cold stress periods are 27% shorter in the city. 

 
 

Összefoglaló 
 
Kutatásainkban (Szeged példáján keresztül) arra keressük a választ, hogy a megváltozott 

városi körülmények (beépítettség, eltérő felszíni struktúra) milyen hatást gyakorolnak lokális 
léptékben a humán bioklimatikus viszonyokra. A vizsgált 2003 márciusától novemberéig 
terjedő időszakban az átlagos PET érték 14%-kal magasabb a városi pont esetén, mint a 
városon kívüli pontban számított. A bioklíma index órás átlagértékeinek gyakorisági 
eloszlásának vizsgálata azonban azt mutatja, hogy a városi területen az extrém és erős 
kategóriákba eső melegterhelést jelentő időszakok hossza a vizsgált periódusban 1,1%-kal 
alacsonyabb, mint a városon kívül. Ugyanakkor a komfortos hőérzeti kategóriába eső időszak 
hossza mintegy 2-szerese, az extrém és az erős kategóriákba eső hidegterhelést jelentő 
időszakok hossza pedig 27%-kal kisebb a városban. 

 
1. Bevezetés 

 
A városi környezetben az emberi szervezetet számos stresszhatás éri, többek között a 

természetes felszínekhez képest jelentősen megváltozott lokális- (és mikro-) klimatikus 
körülmények. Ennek oka elsősorban a beépítettségből adódó eltérő felszíni struktúra, amely 
sajátos városklíma jelenségeket indukál (pl. városi hősziget, megváltozott sugárzási fluxus) 
(OKE 1987). Ennek megfelelően valószínűsíthető, hogy az emberi szervezetre gyakorolt 
(bioklimatikus) hatás is eltérő a városban és a városon kívül. Tanulmányunkban ennek a 
módosító hatásnak a mértékét és jellegét vizsgáljuk egy dél-alföldi város (Szeged) példáján. 

A testet kültéri környezetben érő klimatikus terhelő hatás mértékének számszerűsítésére 
alkalmas bioklíma indexek közül az általunk használt PET (Physiologically Equivalent 
Temperature – fiziológiailag equivalens hőmérséklet) az egyik leggyakoribb és legnépszerűbb 
(VDI 1998). Népszerűségének oka, hogy egy olyan komplex, emberi energia-egyenlegen 
alapuló index, amely a humán bioklimatológiai terminológiában kevéssé jártas felhasználó 
számára is könnyen értelmezhető, mivel az egysége °C (1. táblázat). A PET definíciója 
szerint egy olyan zárt helyiségnek a hőmérséklete, amely bizonyos klimatikus (gőznyomás, 
szélsebesség) és fiziológiai (fizikai aktivitás, ruházat) standard paraméterek mellett ugyanazt a 
hőterhelést fejti ki az emberi szervezetre (azaz ugyanolyan fiziológiai reakciókat vált ki: pl. 
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izzadási ráta, átlagos bőrfelszín hőmérséklet stb.), mint a testet éppen aktuálisan körülvevő 
(külső) környezet (pl. MAYER H–HÖPPE R 1987, HÖPPE 1999). 

 
1. táblázat. A PET index küszöbértékei, az emberi hőérzet és fiziológiai stressz szintjei alapján 
(standard feltételek mellett: belső hőtermelés=80W, ruházat hőszigetelő képessége=0,9 clo) (MAYER 
H–HÖPPE R 1987) 

 

PET (ºC) 4 8 13 18 23 29 35 41 

Hőérzet nagyon 
hideg hideg hűvös enyhén 

hűvös komfortos enyhén 
meleg meleg forró nagyon 

forró 
extrém erős mérsékelt enyhe enyhe mérséklet erős extrém A fiziológiai 

terhelés szintje hideg stressz 
nincs 

stressz meleg stressz 
 
 

2. Módszer és mintaterület 
 
A városi és a városon kívüli területek összehasonlításhoz a városklímában is alkalmazott 

gyakorlat szerint két eltérő adottságú mérőpont karakterisztikájának elemzését végeztük el, 
jelen esetben humán bioklimatológiai szempontból. A két pont közül a gyakorlatilag 
horizontkorlátozástól mentes mezőgazdasági művelés alatt álló külterületen elhelyezkedő 
mérőpont reprezentálja a városi hatásoktól mentes (rurális) környezetet. A sűrű beépítettségi 
adottságokkal rendelkező belvárosi területen elhelyezkedő pont pedig a városi (urbánus) 
módosító hatást (1. ábra). A két pont hosszabb távú időjárási adataiból (léghőmérséklet, 
szélsebesség, globálsugárzás, relatív nedvesség órás átlagértékei) a RayMan modell 
segítségével számított humán bioklíma index (PET) segítségével jellemeztük azt a fiziológiai 
stressz szintjén jelentkező különbséget, amihez a városban élők szervezetének 
alkalmazkodnia kell (MATZARAKIS ET AL. 2007). 

 

 
 

1. ábra. Szeged főbb városszerkezeti elemei és a két mérőállomás elhelyezkedése: (a) fontosabb utak, 
(b) körtöltés, (c) a városi (○) és a külterületi (□) mérőpont, (d) külterület, (e) iparterület, (f) lakótelep, 

(g) kertváros (h) belváros 
 
A vizsgálat a 2003 márciusa és novembere közötti időintervallumot öleli fel, mint a 

szabadtéri aktivitás szempontjából legfontosabb időszakot. Az adatok feldolgozásához, a 
statisztikai elemzésekhez és a grafikus megjelenítéshez Microsoft Excel, SPSS 11.0 és Surfer 
8.0 számítógépes szoftvereket használtunk. 
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3. Eredmények 
 
Elsőként a vizsgált időszak órás PET átlagainak gyakorisági eloszlásában tapasztalható 

különbségeket elemeztük a két mérőpont esetén (2. A, B ábra). 
 

 
 

2. ábra. A hőérzeti kategóriák gyakorisági eloszlása (a PET index órás átlagértékei alapján) a városi 
(A) és a városon kívüli (B) mérőpontban 2003. március és november között, 10 napos intervallumokat 

tekintve 
 
A vizsgált periódus egészét tekintve a két mérőpont átlagos PET értékében 2,1 °C-os 

különbség mutatható ki a városi terület javára. A maximális PET a városi területeken csak 
csekély mértékben (0,4 °C) magasabb, míg a minimum értékekben sokkal jelentősebb a 
különbség az urbánus terület javára (6,4 °C). 

A szélsőséges hőérzeti kategóriákba tartozó órák száma mind a meleg mind pedig a hideg 
szélsőségek esetén a rurális területen magasabb. Ám míg a forró és nagyon forró kategóriákba 
tartozó időszak hossza között a teljes időszakhoz viszonyítva csak kb. 1%-os az eltérés, addig 
a hideg és nagyon hideg kategóriáknál ez a különbség 27%. A komfortos hőérzeti kategóriába 
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tartozó időszakok hossza ugyanakkor az egész vizsgált időszakon belül mintegy kétszerese az 
urbánus területen. Vagyis a PET értékek általános gyakorisági elemzéséből az a kép 
rajzolódik ki, hogy a városnak a bioklimatikus viszonyokra kifejtett hatása általában mérséklő 
és kiegyenlítő. Hogy ez évszakosan ugyanolyan mértékű-e, és fiziológiai értelemben 
pozitívnak vagy negatívnak tekinthető, ahhoz további, részletesebb elemzés szükséges. 

 

 
 

3. ábra. A komfortos és a szélsőségesen hideg, illetve meleg hőérzeti kategóriák évszakos megoszlása 
a városi (u) és a városon kívüli (r) területeken  

 
Ha a két szélsőséges és a komfortos hőérzeti kategóriákba tartozó időszakok hosszának 

elemzését évszakos bontásban is elvégezzük, akkor a kép némileg módosul (3. ábra). 
Évszakos bontásban a városi módosító hatás ősszel és tavasszal sokkal kiegyenlítettebb a 

különböző kategóriák között: kis mértékben csökkenti az extremitásokat, és növeli a 
komfortos időszak hosszát. Nyáron azonban sokkal jelentősebb a gyakorisági eloszlására 
kifejtett városi módosítás. A szélsőségesen meleg kategóriában megfigyelhető csökkenés 
mellett jóval kifejezettebb a komfortos kategóriába tartozó időszak hosszának 
megemelkedése. Ezt a látszólag kedvező bioklimatikus hatást a továbbiakban részletesebben, 
napszakos bontásban elemeztük. 

A két terület bioklimatikus különbségének havi és napszakos bontású vizsgálatához a 
∆PET értékeket minden esetben úgy képeztük, hogy a városi (PET_u) értékekből vontuk ki a 
városon kívüli (PET_r) értékeket. A 4. ábra a ∆PET napi menetét mutatja augusztus 
hónapban. Az izopléták elrendeződése azt mutatja, hogy a kora reggeli (~6 és 9 óra között) 
órákban és a délután első felében (~13 és 17 óra között) a belvárosi területen tapasztalható 
fiziológiai terhelés valamivel alacsonyabb, mint a külterületen. Ellenkező a helyzet a déli és 
az esti-éjjeli órákban, előbbiben kisebb (~3-4 ºC – PET), utóbbiban jelentősebb mértékű 
(5-9 ºC – PET) a különbség. 

A nappali különbség egyik lehetséges oka a sugárzási viszonyok eltérésében keresendő. A 
városi összetett felszíni geometria miatt a nap bizonyos szakában akadályozott a direkt 
sugárzás, ami főleg nyáron kedvező bioklimatikus eltérést okoz a külterületekhez képest, 
mérsékli a hőstresszt. Éjjel viszont a csökkent mértékű hosszúhullámú kisugárzás és a 
hatására létrejövő városi hősziget jelenség emeli meg a hőterhelés mértékét a városon kívüli 
területekhez képest. 
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4. ábra. A városi és a városon kívüli területek bioklimatikus különbségei a ∆PET (PET_u-PET_r) 
értékek tükrében, 2003 augusztusában (az idő CET-ben értendő) 

 
Abszolút értékeit tekintve a bemutatott augusztusi hónapban ez azt jelenti, hogy a városban 

a fiziológiai terhelés mértéke az éjjeli órákban sem megy át a hidegterhelési zónába, 
mindvégig az enyhe meleg stressz illetve komfortos zónában marad. Vagyis a városlakók 
számára éjjel romlik a termikus regeneráció lehetősége. Különösen, ha azt is számításba 
vesszük, hogy az éjszakát nyáron is nagy hőkapacitású épületekben töltjük, ahol a kültéri 
viszonyok éjjel sem tesznek lehetővé jelentős komfortjavulást (GULYÁS Á ET AL. 2008). (A 
házak magas hőkapacitása mellett az is fontos tény, hogy bár a nappali erős direkt sugárzást 
az utcakanyon szintjében a tereptárgyak korlátozzák, a házak tetőszintjét akadálytalanul éri, 
növelve ezzel az épületek felmelegedését.) 

 

 
 

5. ábra. A ∆PET maximális (∆PETmax), átlagos (∆PETátl) és minimális (∆PETmin) értékei egész napra 
és csak az éjszakai órákra (22 óra és 05 óra között) számítva 2003. március és november között 
 
Végül az átlagos eltérést havi bontásban vizsgálva megfigyelhető, hogy az minden 

hónapban pozitív, azaz a városi területen jelez magasabb PET értéket (5. ábra). A különbség 
az átlagos eltérés szintjén az éjjeli órákban valamivel nagyobb, mint ha az egész napot 
nézzük. A legnagyobb pozitív eltérés (∆PETmax) a vizsgált időszak döntő hányadában 
(áprilistól szeptemberig) éjjel következik be, míg az éjjel megfigyelhető legnagyobb negatív 
eltérés (amikor a városi terület terhelése a kisebb) az egész időszakban csekély mértékű. 
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4. Összefoglalás 
 
Vizsgálataink a városi és a városon kívüli területek között tapasztalható humán 

bioklimatikus (emberi szervezetre gyakorolt) viszonyok eltérésének bemutatására irányultak. 
Kimutatható, hogy abszolút értékben a vizsgált 9 hónap átlagát tekintve a városban 

valamivel magasabb a hőterhelés mértéke, mint a városon kívül. Ha a szélsőséges hőérzeti 
kategóriákba tartozó időszakok hosszát vizsgáljuk, ez mind a meleg, mind pedig a hideg 
szélsőségek esetén a rurális területen volt magasabb. 

Eredményeink alapján megállapítható, hogy a város bioklimatikus módosító (mérséklő) 
hatása a nagyon erős hideg terheléssel járó időszakokban sokkal jelentősebb, míg kis 
mértékben a meleg stressz-szel jellemezhető időszakok hosszát is redukálja. 

Évszakos és napszakos bontásban a kép igen változatos. Tavasszal és ősszel a város 
mérsékli a fiziológiai terhelést. Ez nyáron csak a nappali időszakban tekinthető pozitív 
hatásnak, éjjel negatívként értelmezhető, hiszen a nagy hőstresszel járó nyári nappal után 
rontja a szervezet termikus regenerációs lehetőségét. 
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Kőbánya - hulladéklerakó - golf pálya, avagy a Tétényi-fennsík egy 

részének arculatváltozásai tájvédelmi szemszögből 
 
 

Das untersuchte Gebiet ist der Highland Golfplatz und seine Umgebung. Dieses Gebiet ist mit Anlagen 
von linearen Charakteristik (Landstrasse, Hochspannungs-Luftleitung, Hochdrucks-Gasleitung und die 
entsprechenden Schutzgebiete), sowie mit Bergbau und Abfallaufschüttung aus früheren Zeiten ein 
kumuliert belastete Fläche des XXII. Bezirkes der Hauptstadt. Die Komplexität des Problems war dadurch 
erhöht, dass der Lebensraum von Chondrosoma fiduciarium auf dem benachbarten Gebiet ist, dessen 
Schutz wegen der früheren falschen Abgrenzung des Schutzgebietes nicht gewährleistet war. Die 
Rekultivierung und die gegenwärtige Nachfolgenutzung des ehemaligen Steinbruches kann bei der 
Rehabilitation jeder zerstörten Fläche ein sehr gutes Muster sein. 
 
 

A Tétényi-fennsík XXII. kerületi részén a Balatoni úttól délre eső területen ma már a 
Highland Golfpálya rendezett zöldfelületei határozzák meg a táj arculatát, de nem ez a kép 
tárult az ide látogató szeme elé az 1990-es években. Az 1965 óta folytatott mészkőbányászat 
felhagyott területeinek minél gyorsabb feltöltése érdekében a Sasad MgTsz, mint a terület 
tulajdonosa és a bánya egyik üzemeltetője, és a Fővárosi Közterületfenntartó Vállalat között 
megállapodás született a bányaüregek hulladékkal történő feltöltésére. A hulladékelhelyezés 
befejezése után megtörtént a hulladékdepónia agyaggal történő lefedése, de a tényleges 
érdemi rekultiváció és utóhasznosítás kialakítása 2005-ig váratott magára. 

A tervezést megnehezítette, hogy a bemutatásra kerülő terület vonalas létesítményekkel (I. 
rendű főút, nagyfeszültségű légvezeték, nagynyomású gázvezeték) és a hozzájuk rendelt 
védőtávolságokkal, valamint korábbi bányászattal és hulladékfeltöltéssel halmozottan terhelt 
foltja a főváros XXII. kerületének. A golfpálya szabályozási tervének készítőjeként fontosnak 
tartottam, hogy ennek az összetett problémakörnek a gyökereit megismerjem, ennek 
érdekében felkutattam a területre készült első jóváhagyott rekultivációs tervet (1980), 
valamint a kerületi rendezésiterveket és fejlesztési koncepciókat (1989−2005). 

A megoldandó feladat összetettségét növelte a szomszédos területen élő magyar 
ősziaraszoló (Chondrosoma fiduciarium) lepke, melynek élőhelyvédelme a védelmi övezet 
helytelen lehatárolása miatt nem volt biztosítva. Az élőhely pontos lehatárolása alapján a 
korábbi helytelenül kialakított E-TT övezet módosítását javasoltuk, és hasznosítási 
korlátozásokat fogalmaztunk meg az E-TT övezet területére és a szomszédos területek 
használatára vonatkozólag. 

A volt Sasad-bánya és hulladéklerakó terültének ilyen jellegű rekultivációja és 
utóhasznosítása minta lehet minden korábbi, ma már környezetszennyezőnek számító 
tevékenység utóhatásainak felszámolásakor. 

                                                 
1 Pádárné Török Éva Budapesti Corvinus Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, Budapest 
E-mail: eva.torok@uni-corvinus.hu 
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Városi közterületek mikro-bioklimatikus vizsgálata 

 
 
Napjaink rohanó világában mindinkább felértékelődnek azok a kül- és beltéri helyek, 

melyek komfortos és élhető körülményeket biztosítanak a városi lakosság számára. A 
környezet termikus viszonyai a hőérzetünk alakításán keresztül jelentős hatással bírnak 
mindenkori közérzetünkre, egészségi állapotunkra, aktivitásformánkra és nem utolsó sorban 
az adott tevékenységben elért hatékonyságunkra is (MAYER H. ET AL. 2008). Ennek 
megfelelően nagymértékben megszabják, hogy valamely helyszín kellemes közérzetet okoz-e. 

Ahhoz, hogy a termikus viszonyokat pontosan jellemezni tudjuk, nélkülözhetetlen a 
pillanatnyi tartózkodási hely közvetlen környezetének megfigyelése, a megfelelő 
meteorológiai paraméterek felmérése. A termikus környezet különösen szabadtéri viszonyok 
között jelentkező térbeli variabilitása miatt a meteorológiai paraméterek rögzítésére a mobil 
műszerek a legalkalmasabbak. Ezek az eszközök ugyanis nemcsak könnyen mozgathatók, 
hanem egyszerű és gyors kezelhetőségüknek köszönhetően a kis és közepes méretű területek 
termikus viszonyai tökéletesen feltérképezhetők segítségükkel. A mobil mérőműszerek 
jelentőségét a külföldi humánkomfort-kutatások már igen korán felismerték (THORSSON S. ET 
AL. 2004, OLIVEIRA S.–ANDRADE H. 2007), és mára hazánkban is ez az irányvonal vált a 
követendő példává. 

A Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékén néhány éve folyó 
modern humánkomfort-kutatások a szabadtéri termikus viszonyok elemzésére irányulnak. Az 
idei évtől kezdve a méréssorozat a mikrometeorológiai paraméterek rögzítésére kiválóan 
alkalmas mobil mérőállomással egészült ki. A műszer két részegységből áll: egy Vaisala 
WXT 520 típusú automata mérő és távadó állomásból, valamint egy Kipp & Zonen 
sugárzásmérő műszeregyüttesből. Utóbbival rögzíthető a termikus komfortérzet 
szempontjából alapvető jelentőséggel bíró, a tér 6 fő irányából érkező hosszú- és 
rövidhullámú sugárzási bevétel. A mobil és könnyen kezelhető műszer rendelkezik 
mindazokkal az adottságokkal, amelyek szabadban és beltéri helyiségekben egyaránt 
alkalmassá teszik egy mikrokörnyezet meteorológiai elemeinek pontos jellemzésére. 

Szabadtéri kutatásaink célja, hogy a mobil meteorológiai mérőállomásunk adataira, illetve 
a párhuzamosan zajló megfigyeléseinkre és kérdőíves felméréseinkre támaszkodva 
hozzájáruljunk egy élhető, és a legtöbb ember számára komfortos városi környezet 
kialakításához. Későbbi céljaink, hogy vizsgálatainkat belső helyiségek, irodák, lakóházak 
komfortvizsgálatára is kiterjesszük, hiszen a komfortos beltéri feltételek az ott élők és 
dolgozók kellemes közérzete mellett a munkahatékonyság fokozásában is fontos szerepet 
játszanak. 

 

                                                 
1 Égerházi Lilla Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, Szeged E-mail: egerhazililla@gmail.com 
2 Kántor Noémi Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, Szeged 
E-mail: kantor.noemi@geo.u-szeged.hu 
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Dr. Gálosi-Kovács Bernadett 1 
 

A környezettudatos településfejlesztés a településpolitika gyakorlatában 
 
 

Abstract 
 

Environment-conscious settlement development is such a planning and implementation activity that 
is dedicated to the protection of built and natural environment and improves the quality of life of the 
inhabitants. On one hand, laws are framing this activity, and they achieve these goals by determining 
the commitments of a settlement, on the other hand, national developmental documents determine 
those projects that are going to be financed. Apart from these, suggestions are made by international 
and European Union documents, which usually supply demands (such as improvement of quality of 
life, use of protecting and developing techniques of environmental elements) of such conferences and 
meetings whose main theme was usually some kind of environmental issue. Several responsibly 
thinking local communities, beyond doing all compulsory settlement development tasks, announced or 
joined such new initiatives that take action in improving their environment and therefore stand as good 
examples to be followed. Environment-conscious settlement development, as an activity aspiring to be 
in harmony with nature finally manifests in eco-villages. 

 
 

1. Bevezetés 
 

Az ember megjelenése óta fokozatosan alakítja át természeti környezetét, a 
mezıgazdálkodással és a letelepedéssel kezdıdıen több-kevesebb hatást gyakorolva rá. A 
települések fejlesztésekor már az ókorban is számos környezettudatos gyakorlatot 
alkalmaztak, mint pl. a klimatikus viszonyok figyelembe vétele a településszerkezet 
kialakításakor, a város határának a terephez való igazítása, így az szerves egységet alkotott a 
környezı tájjal. A középkor végéig a település és a természeti környezet közti szoros 
kapcsolat megmaradt, mivel a városok növekedésének korlátot szabott a vízellátás nehézsége, 
az ellátás és a közlekedés. A túlzsúfoltság akkor következett be, amikor a mőszaki fejlıdés 
látszólag legyızte a természet adta korlátokat. A fokozódó zsúfoltság, a távolságok 
növekedése, a közlekedés és ipar okozta zaj, a növekvı légszennyezés hatására fokozódott az 
igény a természetes környezettel való közvetlen kapcsolat újrateremtésére. A XIX. század 
vége felé a városrendezési tervek már zöld ékekkel és zöld győrőkkel próbálták fellazítani a 
város testét, illetve a települést kiléptették a természetbe (villák, kertvárosok, „zöldbe 
ágyazott lakótelepek”). Ezáltal viszont a még korábban érintetlen természeti környezetben a 
város környezetromboló hatásai is tömegesen megjelentek. A veszélyek felismerése után 
születtek javaslatok a problémák megoldására (utópia, falanszter, ipari falvak stb.), de hatásuk 
minimális. Alapvetı változást a XX. század fordulóján a kertváros-mozgalom hozott, mely 
élhetıbb, emberségesebb környezetet kívánt teremteni a lakóknak, illetve a szuburbanizáció. 
Az intézkedések ellenére a probléma csak tovább fokozódott, a város szennyének fı 
befogadója lett a városon kívüli környezet, ahonnan viszont a források elszívása történt meg. 

A civilizáció, a mőszaki fejlıdés okozta környezeti károk globálissá váltak. E problémára, 
illetve ezen belül a környezeti válságra az 1972-es Római Klub jelentése hívta fel a figyelmet, 
majd az elsı Környezetvédelmi Világértekezlet is, de a legnagyobb hatású az ENSZ 
Környezet és Fejlesztés Világbizottsága 1987-ben közzétett jelentése volt, „Közös Jövınk” 
címmel. E jelentés megfogalmazta a „Fenntartható fejlıdés” elvét és követelményrendszerét. 
Nagyrészt ezek hatására indultak el a „környezettudatos társadalom” gyakorlati 
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megvalósításának kísérletei, illetve intézményrendszere (SZÁNTÓ K.–F. HOLÉNYI M. 1995). 
Ennek egyik fontos eleme a fenntartható, illetve ezen belül a környezettudatos 
településfejlesztés, mely az élettér természeti és épített elemeinek olyan javítását, megırzését 
szolgálja, amely az ökoszisztéma és benne az ember egészségének tartós védelmét szolgálja. 

Az elıadásban bemutatásra kerülnek azok a településpolitikai irányvonalak, amelyek a 
nemzetközi és közösségi ajánlásokban, illetve hazai jogszabályokban, fejlesztési 
programokban kötelezettséget, illetve útmutatót adnak a települések környezettudatos 
fejlesztésére. Példaértékő kezdeményezésekként a települések környezetük javítása érdekében 
számos szövetséget alkotnak, néhány ilyen fontos társulás mellett ökofalvak rövid 
ismertetésére is sor kerül. 

 
 

2. Településfejlesztés – fenntartható településfejlesztés – környezettudatos 
településfejlesztés 

 
Településfejlesztés a településpolitikai elképzelések, a település fejlıdésének tudatos 

beavatkozással történı befolyásolása, amelynek eredményeként a település mennyiségi 
(„állóeszköz-állományának” bıvítése) és minıségi többlethez (a település környezeti állapota, 
települési értékek megırzése, helyreállítása) jut. A településfejlesztés filozófiai alapját, átfogó 
célkitőzését az elmúlt évtized gyakorlata alapján a fenntartható fejlıdés eszméje adja. Eszerint 
a társadalmi igényeket a fizikai (épített és természeti) környezet értékeinek megırzésével és 
továbbfejlesztésével, gazdaságilag is hosszú távon fenntartható (megvalósítható, 
mőködtethetı, finanszírozható) módon kell kielégíteni. A fenntartható településfejlesztés 
megvalósításának az ügye a társadalom valamennyi rétegét, csoportját érinti, sikeressége 
egyszerre függ a tervezık és a lakosság hozzáállásától (HAJNAL K. 2006a). A fenntartható 
településfejlesztés lényeges eleme a környezet minıségének javítása különösen fontos a 
lakosság általános jóléte és az egészséges gazdasági fejlıdés szempontjából. 

A környezettudatos településfejlesztés mindazon, a településre kiterjedı tervezési és 
megvalósítási tevékenységek összessége, amelyek a lakosság életminıségének, ellátási és 
környezeti viszonyainak javítását, a természetes és épített környezetének védelmét szolgálják. 
Ilyen a környezeti infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, mely magában foglalja a 
szennyvízkezelés, ivóvízminıség javítását, a hulladékgazdálkodást, a légszennyezés 
csökkentését, megszüntetését, a védett természeti értékek és területek megırzését, a 
természeti kockázatok és katasztrófák megelızését, illetve az intézményrendszer kialakítását. 
Mindezen intézkedések megvalósítása elısegíti az életminıség javulását. A környezettudatos 
településfejlesztés tágabb értelemben azt is jelenti, hogy a település mőködése során csak 
annyi erıforrást használjon fel, amellyel nem lépi át az eltartóképesség határát. Azaz a 
település ökológiai lábnyoma kisebb vagy azonos legyen az eltartó térség (egy táj, egy ország) 
ökológiai kapacitásával. 

 
 

3. A településfejlesztés hazai jogszabályi háttere 
 
A település fejlesztésének számos elemét ma is jogszabályok fogják keretek közé, a 

következıkben a tématerület szempontjából legfontosabb összetevıket emeljük ki, amelyek 
támpontot adnak a környezettudatos településfejlesztés gyakorlatához. 

Az Alkotmány számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely közvetlen kihatással van a 
településfejlesztési tevékenységre, pl. hogy a településfejlesztés során is tiszteletben kell 
tartani a tulajdonhoz való jogot, de a közérdek érvényesítése megengedi a 
tulajdonviszonyokba való beavatkozást. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
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törvény meghatározza, hogy a települési önkormányzat feladata többek közt a 
településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a 
vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, a közterületek fenntartása, a 
köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, az egészséges életmód feltételeinek 
elısegítése, de maga határozhatja meg, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. 
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény, illetve az ezt 
módosító 2006. évi L. törvény 8. § (1) kimondja, hogy a településrendezés során figyelembe 
kell venni a környezet-, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának 
összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegı, a talaj, a klíma és az élıvilág 
védelmére, illetve a mezı- és az erdıgazdaság, a közlekedés, a közüzemi ellátás, 
különösképpen az energia- és a vízellátás, a hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és 
-kezelés, valamint a nyersanyaglelıhelyek biztosítását. A helyi önkormányzatok címzett és 
céltámogatási rendszerérıl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény és módosításai, illetve az ezt 
kiegészítı támogatási rendeletek alapvetıen fontosak a környezettel kapcsolatos 
településfejlesztés finanszírozása szempontjából. Az önkormányzatok gazdasági 
lehetıségeinek, a fejlesztésre fordítható források mértékének meghatározásához alapvetı a 
hatályban levı költségvetési törvény. 

A település fejlesztésével összefüggésben számos más jogszabály is tartalmaz többé-
kevésbé fontos elıírásokat, amelyek kisebb-nagyobb fejlesztési kötelezettségeket rónak az 
önkormányzatokra, mint pl. a termıföldrıl, az erdırıl, a mőemlékekrıl, a bányászatról, a 
környezet védelmérıl, a természetvédelemrıl, a kulturális örökség védelmérıl szóló 
törvények, illetve ezeket kiegészítı rendeletek. E jogszabályok önmagukban nem teszik 
lehetıvé a környezettudatos településfejlesztést, azonban a hatályos jogszabályok és a 
fenntartható fejlıdés elveinek betartásával újabb törvényi elıírások nélkül is lehet sikeres 
fejlesztéspolitikát tervezni és megvalósítani. 

 
 

4. Környezettudatos településfejlesztés a nemzetközi dokumentumokban 
 
Az elsı jelentıs dokumentum, mely megfogalmazta a várostervezés új alapelveit, az 

1941-ben Le Corbusier által megjelentetett ''Athéni Charta''. A város funkcióinak térbeli 
elkülönülése az alapja, így a lakóterületek egészséges környezetének, a zöld területek 
megmaradásának, az ipari területek környezetszennyezı hatásának csökkentését fogalmazta 
meg. Az 1992-ben a Rió-i ENSZ Környezet és Fejlıdés Konferencián elfogadott „Agenda 
21” a településfejlesztés feladatait tartalmazza: „az emberi települések társadalmi, gazdasági 
és környezet-minıségének, valamint minden ember, elsısorban a városi és vidéki szegények, 
munka- és életkörülményeinek a javítása”. 7. fejezete foglalkozik a fenntartható 
településfejlesztéssel, melynek legfontosabb céljai: a megfelelı városgazdálkodási irányelvek 
kidolgozása, alkalmazása többek közt a városi környezetgazdálkodásra; a városi 
környezetvédelem javítása, fenntartható környezetvédelmi infrastruktúra megteremtése, 
fenntartható energia- és közlekedési rendszerek fejlesztése, fenntarthatóságot támogató 
politikai környezet megteremtése. Programpontjai közül talán a legjelentısebb, hogy a 
növekedés környezeti hatásainak felmérése mellett olyan várostervezési és gazdálkodási 
módszerek alkalmazására szólít fel, amelyek kifejezetten a növekedı közepes nagyságú 
városok szükségleteihez és erıforrás kapacitásához és jellegzetességeihez alkalmazkodnak. 
Az Építészek Chicagói Deklarációja – ''Egymásrautaltság Deklarációja a Fenntartható 
Jövıért'' (1993) határozottan adja meg a kihívás feladatait: a fenntartható tervezésnek 
csökkenteni kell az emberi tevékenység hatását a természetre, miközben fejleszteni kell az 
életminıséget és a jólétet. Az 1994-ben a dániai Aalborgban a Fenntartható Városok Európai 
Konferenciáján elfogadott Aalborgi Charta (Európai Városok Chartája a Fenntarthatóság 
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Felé) felvállalja a felelısséget a társadalmi-gazdasági feszültségek integrált kezelésére, a 
szociális és egészségügyi problémák mérséklésére. A Charta kampányt kezdeményez a 
célkitőzések megvalósítására, és megfogalmazza a Local Agenda 21 akciótervet, a helyi 
akcióprogramok kidolgozását. A Riói és az Aalborgi Konferencia hatására rendezte meg az 
ENSZ Emberi Települések Központja konferenciáját Nairobiban 1994-ben, mely a 
fenntartható településfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. A megoldást a 
hatékony környezetvédelemben, terület-felhasználásban, a környezeti erıforrások 
megırzésében, az integrált településtervezésben, a gazdasági egyenlıtlenségek mérséklésében 
látták. Az eddigi gyakorlat általános jellemzıje hogy „a legtöbb szituációban a városi lakosok 
a politikakészítés tárgyai, nem aktív résztvevıi a politikakészítésnek”. Az ENSZ Emberi 
Települések Központja, HABITAT II. Isztambuli konferencián (1996) elfogadott „A 
települések fenntartható fejlıdését segítı cselekvési program” (Habitat Agenda) 
célkitőzései között található a megfelelı otthon biztosítása mindenki számára, valamint a 
„biztonságosabb, egészségesebb és lakhatóbb, igazságos, fenntartható és termékeny emberi 
települések létrehozása”. A Deklaráció 10. pontja szerint a fenntartható településfejlesztés 
célja: „Globális környezetünk fenntartása, emberi településeink életminıségének javítása 
érdekében elkötelezzük magunkat a fenntartható termelési, fogyasztási, szállítási és 
településfejlesztési struktúrák, a szennyezıdés megakadályozása, a természeti környezet 
tőrıképességének tiszteletben tartása, a jövıbeli életlehetıségek megırzése mellett”. A 
Habitat II. sem ad elméleti keretet a fenntartható település szerkezeti-funkcionális 
tervezéséhez, ugyanakkor a dokumentum nagy része már a megvalósítás részleteivel 
foglalkozik. A Várostervezık Európai Tanácsa által összeállított Új Athéni Charta (1998) 
egyik kulcsfontosságú célja: a fenntartható fejlıdés és az életminıség javulásának elısegítése. 
A dokumentum megfogalmazza, hogy a város fenntarthatósága nagymértékben függ a terület-
felhasználási módoktól és a közlekedési rendszerektıl, amelyeket nem lehet külön elemként 
kezelni (HAJNAL K. 2006a). EU-s városfejlesztésért felelıs miniszterek nyilatkozata, a 
Lipcsei Charta a fenntartható európai városokról (2007). Célja a legfontosabb városi 
problémák megoldása, konkrét lépései közt található: a kiváló minıségő közterületek 
létrehozása és fenntartása; az infrastrukturális hálózatok modernizálása, az 
energiahatékonyság növelése; kiváló minıségő közterületek létrehozása és fenntartása; a 
hatékony és megfizethetı városi közlekedés ösztönzése2. Szintén közösségi ajánlásokat 
fogalmaz meg „A városi környezetre vonatkozó tematikus stratégia”, mely a fenntartható 
városkezelési és közlekedési terveket megvalósító projektek finanszírozását, fenntartható 
városépítés, városkezelés gyakorlatának alkalmazására hívja fel a tagországok figyelmét3. 

 
 

5. Hazai fejlesztési programok 
 

� Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési program, településrendezési 
terv, valamint a települési környezetvédelmi program, mint a települések fejlesztési 
feladatait tartalmazó dokumentumok. 

Törvényi megfogalmazás szerint a „településfejlesztési koncepció: a fejlesztés 
összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település 
közigazgatási területére kiterjedı önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe 
foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövıbeni 
kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsısorban településpolitikai dokumentum, 
amelynek kidolgozásában a természeti-mővi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a 

                                                 
2 www.eukn.org/binaries/eukn/eukn/policy/2007/8/leipzig-charta-adr-hu.pdf 
3 Az Európai Parlament állásfoglalása a városi környezetre vonatkozó tematikus stratégiáról (2006/2061(INI)) 
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környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntı szerepe4”. 
A településfejlesztési program a település középtávú választási ciklushoz kapcsolódó, 4 éves 
fejlesztési tennivalóinak, azok fı feltételeinek meghatározása, összefoglalása. A program a 
településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott, nagyléptékő elképzelések konkretizálása, 
az ütemezett megvalósítás elıkészítése (ONGJERTH R. 2002). Szintén a településfejlesztési 
koncepciót veszi alapul a településrendezési terv. A településrendezés célja a települések 
terület-felhasználásának és infrastruktúrahálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének 
szabályozási, a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme, továbbá 
az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának megteremtése, az 
érdekütközések feloldásának biztosítása, valamint az erıforrások kíméletes hasznosításának 
elısegítése. Bár a fejlesztési stratégia megalkotását a legtöbb EU tagállam és Magyarország is 
elıírja a települések számára, az önkormányzatok jelentıs autonómiát élveznek fejlesztési 
koncepciójuk kialakítása során (FUTÓ P.–SZESZLER Zs. 2003). A településfejlesztési 
projektek a fejlesztés legkisebb elemei, amelyek már a megvalósítást is magukban foglalják. 
A települési környezet, a lakosok egészségének, az életminıség javítását szolgáló fejlesztési 
elképzelések a települések környezetvédelmi programjaiban kapnak helyet. 

� Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) környezettel kapcsolatos 
településfejlesztési feladatai. 

Az ÚMFT az EU-s források eredményes és hatékony felhasználását megalapozó stratégiai 
keretet tartalmazza, feladatát 15 operatív program hajtja végre. Eredményes megvalósítása 
elképzelhetetlen a környezetvédelmi intézkedések nélkül. A Környezet és Energia Operatív 
Programjának (KEOP) alapvetı célja Magyarország fenntartható fejlıdésének elısegítése; 
fejlesztései hozzájárulnak az ország területileg harmonikus és hatékony mőködéséhez és 
kiegyensúlyozott, fenntartható területi fejlıdéséhez. Ennek érdekében biztosítani kell 
erıforrásaink, természeti és épített környezetünk fenntartható, az életminıséget hosszú távon 
biztosító védelmét és fejlesztését. A KEOP 1. prioritási tengelye – az „Egészséges, tiszta 
települések” – keretében végrehajtandó környezeti fejlesztések felölelik: a 
hulladékgazdálkodást, a települési szennyvízkezelést és az ivóvíz-minıségjavítást. További, 
települési környezet javítását a Közlekedés OP (környezeti terhek enyhítése, fenntartható 
közlekedés) és Gazdasági OP (energia-hatékony, környezetbarát, akadálymentesített 
jármőpark kialakítása, a környezetbarát jármővekhez kapcsolódó innováció, K+F és gyártás) 
keretében megvalósuló fejlesztések támogatják. A 7 Regionális Operatív Programban többek 
közt település-rehabilitáció, hulladékkezelés, energiatakarékossági beruházások, 
környezetbarát térségi közlekedési rendszerek kialakítása, környezeti szemléletformáló 
programok kerülnek finanszírozásra5. 

A hazai településfejlesztés gyakorlatában azonban rendszeres a „megélhetési 
várostervezés”, amely során a rövid távú gazdasági érdekek felülírják a nagyobb léptékő 
koncepciókat. A gazdaság a földi rendszer egyik alrendszere, mégis meghatározó erıvel 
rendelkezik. Ezt az ellentmondást csak a fenntartható fejlıdés rendszerszemlélető 
értékrendjével lehet feloldani (HAJNAL K. 2006b). További probléma, hogy az 
önkormányzatok nem rendelkeznek megfelelı szakemberekkel, értékrendjük a hagyományos 
fejlesztési koncepciókban gyökerezik, így az olyan fogalmak, mint pl. az életminıség, az 
élhetı és mőködı város a hagyományos paradigma tartalmával jelennek meg többnyire a 
gyakorlatban. 

 
 
 
 

                                                 
4 2006. évi L. tv. az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. módosításáról, 27. § 
5 Új Magyarország Fejlesztési Terv. www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2 
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6. Településfejlesztési egyesületek, kezdeményezések 
 
Magyarországon számos egyesület, szövetség – követve az EU-s elvárásokat és 

nemzetközi folyamatokat – a fenntartható, illetve ezen belül a környezettudatos 
településfejlesztés ügye mellett határozta el magát. Az 1966-ban alapított Magyar 
Urbanisztikai Társaság a települések tervezésével, fejlesztésével, igazgatásával, 
irányításával foglalkozó szakemberek szakmai-társadalmi szervezete. Céljai közt található a 
települési környezet fejlesztésének és védelmének elısegítése is. A Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) önkéntes társadalmi szervezet, mely 
támogatja tagjait abban, hogy a települések a társadalmi újratermelésben, a létbiztonság 
megırzésében betöltött és egyre növekvı szerepüknek, az általuk gyakorolt államigazgatási 
funkcióknak mind eredményesebben megfelelhessenek. A Magyar Környezettudatos Építés 
Egyesület küldetése a környezettudatos építési megoldások és technológiai ismeretek 
terjesztése, ezáltal a fenntartható fejlıdés irányába történı átmenet elımozdítása. A World 
Green Building Council elismert magyar tagszervezete, így stratégiai elveket, módszertant és 
gyakorlatokat hoz Magyarországra. A 2007-ben létrejött Klímabarát Települések 
Szövetsége 12 településbıl áll, célja, amellett, hogy minél több településnek legyen saját, 
szakmailag megalapozott klímastratégiája, a klímaprogramok megvalósításának elısegítése, 
érdekképviselet klímavédelmi kérdésekben, a környezetvédelmi beruházások pénzügyi 
hátterének megteremtése, együttmőködés a fejlesztések megvalósításáért6. 

E szövetségek mellett mozgalmak sora támogatja a települések környezeti állapotának 
javítását, magában foglalva az ott élık egészségének és az életminıség javítását szolgáló 
törekvéseket. Az Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség, mint 
mozgalom fı céljai többek közt az ökológiai szempontokat figyelembe vevı 
gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés; a falu és a táj kapcsolatának megırzése, valamint a 
történeti épületállomány védelme, az új épületek környezetbe illesztése és hagyományırzı 
módon történı megépítése. Az „Európai Falumegújítási Díj” pályázati kiírás követelményein 
alapul a „Magyarországi Falumegújítási Díj”, melyet az Európai Falumegújítási és 
Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki. A verseny célja a legkiválóbb és példamutató 
kezdeményezések, tevékenységek bemutatásán keresztül a fenntartható fejlıdésen alapuló, a 
jövı kihívásainak megfelelni képes vidéki térségek kialakítása. 2009-ben azokat a falvakat és 
vidéki közösségeket díjazzák, ahol a fı célok megvalósításához megújuló, helyi 
energiaforrásokat is használnak, illetve autonóm energetikai vagy egyéb ellátórendszerek 
kialakítása történik meg7. A Virágos Magyarországért mozgalom azért jött létre, hogy 
kulturált, környezetbarát, vendégváró országkép kialakítását elısegítse. Konkrétan a 
településkép esztétikus megjelenítése, új zöldfelületek, parkok, fasorok létesítése, a 
környezetvédelem és környezetgazdálkodás az ökológiai követelményeire tekintettel. Az 
Európai Virágos Városok és Falvak versenye Európa legnagyobb múltra visszatekintı 
versenye 12 ország részvételével. Alapelve a fenntartható fejlıdés, a természetes táj 
megırzése, a racionális vízgazdálkodás, a korszerő hulladékfeldolgozás, az épített és 
természeti örökség megırzése, gyarapítása, de legfıképp olyan kulturált, virágokkal, zöld 
növényekkel díszített tiszta környezet megteremtése, amely a települést az eljövendı 
generációk számára is széppé és élhetıvé teszi. 1996-ban a versenyben részt vevı országok 
létrehozták az Európai Virágosítási és Tájépítészeti Társaságot, Magyarország az alapító 
tagok között volt8. 

A környezettudatos településfejlesztés gyakorlatában kiemelkedı helyen állnak az 
ökofalvak. Az ökofalu mozgalom az 1990-es évek elején kezdett kibontakozni 

                                                 
6 www.klimabarat.hu 
7 www.fvm.hu, www.bm.hu 
8 www.viragosmagyarorszag.hu 
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Magyarországon. Az ökofalvak célja egy-egy jól mőködı emberi közösség létrehozása, 
mintegy alternatívát nyújtva az elidegenedett fogyasztói társadalommal szemben. Az 
ökofalvak kisléptékő, közösségközpontú, a természettel harmonikusabb életmódot folytatnak. 
Ma már hét helyszínen kísérleteznek azzal, hogy harmóniában éljenek a természettel. 
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Sejtett és rejtett összefüggések városaink statisztikai rangsoraiban (2007) 

 
 

Abstract 
 

Suspected and concealed correlations in serial sequences of the town in Hungary (2007): 
Sequential orders of the 288 towns are analysed using the official data of the Central Statistical Office 
(KSH), characterising the year 2007 conditions. Altogether 157 parameters are investigated including 
the original ones from the data base supplemented by derived data where the original variables were 
divided either by the number of inhabitants or by the linear dimension of the settlement. The variables 
are grouped into 12 sorts of our life and the economy. The connections mentioned in the title are 
established by factor analysis. At the end of the paper the educational and cultural infrastructure 
variables are selected to demonstrate the information obtained from the analysis. 
 
 

1. Felhasznált adatok 
 
Írásunkban egy tágabb, társadalomföldrajzi vizsgálódás elsı eredményeit mutatjuk be, 

amelyhez a Központi Statisztikai Hivatal 2007. évi adatait használtuk fel (KSH 2007). A 
megyék hivatalos évkönyvei alapján megvizsgáltuk, hogy milyen rangsorba rendezhetı 
hazánk 288 városa (a minden szempontból különleges Budapest kivételével) a CD-ken 
szereplı szempontok, valamint az ezeket a lakosságszámmal és a területtel arányosító néhány 
újabb mutató alapján. Az így képezhetı mutatók közül végül azt a 157 statisztikai mutatót 
tartottuk meg, amelyek szerint a 288 várost sorba rendezve, a megtartott mutatók szerinti 
korrelációs együttható egyik párosításban sem érte el a 0,995-öt. 

Az egyes mutatók közötti gyakran magas korrelációnak legfıbb oka az, hogy sok mutató a 
városok méretével és lakosságszámával arányos, noha e kapcsolatok nem automatikusak és 
nem függvényszerőek. (Vizsgálataink célja éppen e mutatók közötti hasonlóságok feltárása.) 

A mutatók többségében a rangsorok csökkenı jellegőek, vagyis azt a várost soroljuk 
elıbbre, amelyben magasabb az adott mutató értéke. Van azonban 24 olyan kritérium, 
amelyben a magasabb érték hátrányosabb, mint az alacsonyabb. Példa erre a közlekedési 
balesetek, a halálozások, a válások, az egy pedagógusra jutó általános iskolai tanulók vagy 
éppen a regisztrált munkanélküliek száma. Ezekben az esetekben mindig a kisebb számot 
soroltuk elıre, s ugyanígy tettünk e mutatók lakosságszámmal arányított értékeivel is. 

Az 1. táblázatban bemutatjuk azt a 12 kategóriát, amelybe a vizsgált 155 mutatót 
csoportosítottuk. Az összes mutató megnevezése késıbb, a 2. táblázatban, a faktoranalízis 
eredményeinél látható. Ugyanitt szedtük vastag betővel mostani vizsgálatunk tárgyát, az 
oktatási és a kulturális mutatókat. (Minden mutató vagy szerepel az eredeti KSH 
adatbázisban, vagy az abban szereplı adat lakosságszámmal arányosított változata.) 

                                                 
1 Dr. Mika János Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest E-mail: mika.j@met.hu 
2 Dr. Tóth Antal Eszterházy Károly Fıiskola, Földrajz Tanszék, Eger E-mail: tantal@ektf.hu 
3 Dr. Kajati György Eszterházy Károly Fıiskola, Földrajz Tanszék, Eger E-mail: kajati@ektf.hu 
4 Pajtókné Dr. Tari Ilona Eszterházy Károly Fıiskola, Földrajz Tanszék, Eger E-mail: pajtokil@ektf.hu 
5 Dr. Patkós Csaba Eszterházy Károly Fıiskola, Földrajz Tanszék, Eger E-mail: patkoscs@ektf.hu 
6 Ruszkai Csaba Eszterházy Károly Fıiskola, Földrajz Tanszék, Eger E-mail: csabaruszkai@gmail.com 
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1. táblázat. A vizsgált 155 statisztikai mutató tematikus csoportosítása. Részletesen lásd a 2. 
táblázatban. 

 

A vizsgált 155 statisztikai mutató csoportosítása 

Lakáshelyzet (8 mutató) Népesség (12 mutató) 
Közmőellátottság (19) Munkalehetıség, jövedelem (14) 
Szennyvíz- és hulladékgyőjtés (11) Szociális háló (20) 
Szolgáltatások (10) Turizmus (18) 
Vállalkozások (10) Bőnözés, baleset (6) 
Kulturális infrastruktúra (12) Oktatás (15) 

 
 

2. Eger helye a városok rangsorában 
 
A városméret szempontjából Eger a 104. helyen áll a maga 92 km2-ével, messze elmaradva 

a 488 km2-ével legnagyobb (Budapestnél alig kisebb) Hódmezıvásárhelytıl. A lakosság 
száma Egerben 2007-ben 56,1 ezer fı volt, ami a fıvárost nem számítva a 18. legnagyobb 
lélekszám. Itt vezet Debrecen 205,1 ezer fıvel, míg a 100 ezer fıt további 7 városunk, 
Miskolc, Szeged, Pécs, Gyır, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár haladja meg. 

Ha ezt a két extenzív településjellemzıt elhagyjuk, és mind a 155 mutatót elsı közelítésben 
egyforma fontosságúnak tekintjük, akkor képezhetjük minden város átlagos helyezési számát 
(hiszen ahol a kevés az elınyös, ott a sorrendeket megfordítottuk). Ennek alapján Eger az 
elıkelı 6. helyre került, Sopron, Gyır, Veszprém, Szeged és Székesfehérvár mögött, 
hajszállal elızve Nyíregyházát, s további kis különbséggel Pécset és Zalaegerszeget! 

Az Eger elıtt álló, sıt a szorosan utána következı városok is népesebbek, mint Heves 
megye székhelye. Megnéztük tehát azt is, hogy a városmérettel mely mutatók függnek össze 
szorosan, s melyek kevésbé. Ehhez az ún. faktoranalízis eszközét használtuk fel (l. a záró, 3. 
fejezetben). Ha ennek alapján külön vesszük a népességgel arányos, elsı faktorhoz tartozó 74 
mutatót, illetve a többi faktor valamelyikéhez sorolható további 83-at, akkor meglepı 
eredményt tapasztalunk: Eger városát mindkét mutató szerint a 11. helyen találjuk, vagyis az 
összetett verseny szerinti helyezésnél hátrább. Ennek az a magyarázata, hogy Egert csak 
Gyır, Veszprém és Szeged elızi meg mindkét halmaz mutatói szerint (így összetettben is). 

A másik 7-7 elıkelıbb helyre mindkét részhalmazban más-más városok kerülnek. Így az 
összetettben egyenletesebb Eger elıbbre jutott. E városokon kívül Eger elıtt végzett a 
lakosságfüggı kategóriában Pécs (a kategória gyıztese), Miskolc, Debrecen, Szombathely, 
Székesfehérvár, Nyíregyháza és Kecskemét (rendre a 4-9. helyen). Ugyancsak elızi Egert a 
lakosságtól nem függı kategóriában Sopron (a gyıztes), Göd (a negyedik helyen!), továbbá 
Tiszaújváros, Budaörs, Szentendre, Mosonmagyaróvár és Balatonfüred (a 6-10. helyen). 

E kettıs viselkedés azzal is összefügg, hogy az átlagos helyezési számok viszonylag 
magasak, vagyis minden város másban és másban jobb, illetve gyengébb a társainál. Az elsı 
kategóriában gyıztes Pécs átlagos helyezési száma kereken a 36, míg Egeré 43., a sort záró 
Máriapócsé pedig 247. Ugyanezek a számok másik kategóriát vezetı Sopronnál 70., Egernél 
92., végül a sort záró Kenderes esetében 208. Vagyis, az utóbbi halmaz kiegyenlítettebb képet 
mutat, mint a népességgel összefüggı kategória. Az összes 155 mutató alapján számított 
átlagok szóródása érthetıen a kettı közé esik: Az összetett gyıztes Sopron 58-as, valamint 
Eger 69-es helyezési számához a sereghajtó Kadarkút 222-es átlagszáma tartozik. 

Végül nézzük meg, hogy hogyan teljesített Eger az egyes még részletesebb kategóriákban, 
amiket a KSH csoportosításából kiindulva, azokat részben összevonva a következıkben 
határoztuk meg: (Dılt betővel az átlagosnál jobb helyezést mutató csoportok, zárójelben az 
ide sorolt mutatók száma és Eger átlagos helyezési számai láthatók.) 
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Lakáshelyzet (8 mutató: 17. hely); közmőellátottság (19: 39.); szennyvíz- és 
hulladékgyőjtés (11: 13.); vállalkozások (10: 9.); kulturális infrastruktúra (telefon, kábel-TV, 
múzeum, mozi 12: 12.); szolgáltatások (10: 3.); rendırségi mutatók (baleset, bőnözés 6: 
180.); népesség (12: 85.); munkalehetıség, jövedelem (14: 47.); szociális háló (20: 19.); 
oktatás (az óvodától az egyetemig 15: 2.); turizmus (18: 38.). Megjegyezzük, hogy az oktatás 
2. helyezése akkor is megmaradna, ha az óvoda 5 mutatóját a szociális hálóhoz sorolnánk. 

Természetesen a fenti vizsgálat nemcsak Fıiskolánk székhelyére, de a 288 város 
bármelyikére is elvégezhetı. Az így elıálló eredmények hozzájárulhatnak egy-egy város 
arculatának kialakításához csakúgy, mint jó esetben a fejlesztés súlypontjainak 
kimunkálásához. 

 
3. A városrangsorok vizsgálata faktoranalízissel 

 
Amint már jeleztük, a fenti összeállítás egy nagyobb lélegzető vizsgálat kezdeti, 

egyszerőbb eredményeit tükrözte, elsısorban nem a mély társadalomföldrajzi összefüggések, 
hanem Fıiskolánk székhelye, Eger városok közötti helyezése szempontjából. 

A faktoranalízis fı célja, hogy a kiindulási p db X1, X2, … , Xp változót m db (m < p) 
lineárisan független ún. faktorok segítségével fejezhessük ki. A faktorok jelentik a kiindulási 
adatkészlet „dimenzióit”. Minden egyes X változó kifejezhetı az m faktorok lineáris 
függvényeként, azaz  

 1

m

i ij j
j

X Fα
=

= ⋅∑
, 

ahol az ijα  konstansok a faktorsúlyok (sajátvektor együtthatók). Az ijα  négyzete 

reprezentálja az iX  varianciájának az jF  faktor által megmagyarázott részét. 

A módszer egyik fontos lépése a megtartott faktorok (m) számának meghatározása. Erre a 
célra számos kritérium ismeretes. Néhány tanulmány a Guttmann-kritériumot használja, mely 
szerint csupán azokat a faktorokat tartják meg, melyek λk sajátértékére teljesül, hogy λk > 1. 
Esetünkben azonban ez túl sok (25) faktort eredményezett, ezért csak annyi faktort tartottunk 
meg, amennyi a városrangsorok négyzetes rangszámait 75%-os pontossággal reprodukálja. 

Ez a faktoranalízis csak akkor teszi jól láthatóvá az egyes csoportokat, ha a megtartott 
faktorokra az ún. „faktor rotáció”-t is alkalmaztuk. Ez az eljárás néhány faktorsúlyt 
maximalizál az eredmények jobb interpretálása érdekében. A dolgozatban ún. „varimax” 
rotációt hajtottuk végre, melynek révén a faktorok korrelálatlanok maradnak, és a legtöbb 
mutató valamelyik ilyen rotált faktor, mint térbeli koordinátatengely közelébe esik. 

A továbbiakban tehát 8 faktort tartunk meg, amivel 75%-kal tudjuk csökkenteni a mutatók 
városrangsorában rejlı átlagos négyzetes bizonytalanságot. Az újabb faktorok egyre 
kevesebbet pontosítanak ezen a közelítésen (2. táblázat). Az elsı faktor egyértelmően a városi 
népesség számával függ össze, s ehhez a 157 mutatóból 74 tartozott. A második faktor (29 
mutató) leginkább a turisztikai látogatottsággal, míg a harmadik (20 mutató) a vagyoni jóléttel 
összefüggı tulajdonságokat koncentrálja. A fennmaradó faktorokban rendre a kommunális 
ellátottság, a népesség, illetve a szociális ellátottság elemei dominálnak (9, 8 és 8 mutató), de 
mindháromba esnek más elemek is. Ez még inkább igaz a két utolsó faktor (6 és 3 mutató) 
kevésbé tisztán kirajzolódó kulturális és baleseti jellegő dominanciája esetében. 

A táblázatban mintaként kivastagított oktatás és kulturális infrastruktúra-jellemzık 
részletes értékelése megtalálható ÜTİNÉ VISI J. és mtsai (2009) tanulmányában. Ugyanezt a 
kommunális ellátás és a hulladék vonatkozásában MAKRA L. és mtsai (2009) tárgyalják, 
kiegészítve a városi légszennyezettség néhány aspektusával. MIKA J.–TÓTH A. (2009) pedig 
kifejezetten Eger helyzetét elemzi a városok rangsorában. 
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2. táblázat. A 157 mutató, benne az oktatási és a kulturális infrastruktúra (vastag betővel) 
tulajdonságai szerinti városrangsorok objektív csoportosítása faktoranalízissel. 
 

Statisztikai mutató Fakt. Statisztikai mutató Fakt. Statisztikai mutató Fakt. 
Terület km2 1 Önkorm. bentlakásban gondoz. száma 1 Belföldi vándorlási különbözet 3 
Népesség 1 Közgyógy-igazolvánnyal rendelkezık sz. 1 Adózó, ezer lakosra 3 
Lakásszám 1 Háziorvos, házi gyerekorvos 1 Adóalap/fı Ft 3 
Lakásszám egy km2-re 1 Háziorvos és beteg találkozások száma 1 Adó/fı Ft 3 
Új lakás 1 Házi gyerekorvos és beteg tal. száma 1 Álláskeresık az aktív korúak %-ában 3 
Háztartás villamos energiával 1 Háziorvosi és gyermekorvosi kezelés 1 180 napon túl állásker. aktívak %-ában 3 
Megszőnt lakás 1 Házi és gyerek kezelés per 1000 fı 1 180 napon túl az össz. állásker. %-ában 3 
Összes gáz m3 1 Száz férıhelyre jutó bölcsıdés 1 Szellemi foglalk. álláskeresık %-ában 3 
Ebbıl háztartási 1 Óvodai férıhely 1 Pályakezdık az álláskeresık %-ában 3 
Vízszolgáltatás m3 1 Óvodás gyermek 1 Rendszeres segélyt kapók átl. száma 3 
Ebbıl lakossági vízfogyasztás 1 Óvodai gyerekcsoport 1 Szociális segélyt kap ezer lakosból 3 
Főtési gázfogyasztók 1 Óvodai pedagógus 1 Közgyógy igazolvány ezer lakosból 3 
Villamosenergia fogyasztás MWh 1 Általános iskolai osztályterem 1 Ált. isk. napp. tag. tanuló ezer lakosra 3 
Vízvezeték km 1 Ált. iskolai osztály 1 Max 7 éves/összes lakás 3 
vízhálózatba kapcsolt lakás 1 Ált. iskolai tanuló 1 Évi vízfogyasztás egy lakosra m3 3 
Vízvezeték km per városméret 1 Egy osztályba járó ált. isk. tan. száma 1 Közkifolyó 3 
Szennyvízét elvezetı lakás 1 Ált. iskolai pedagógus 1 Személygépkocsi 1000 lakosra 3 
Szennyvízcsatorna km 1 Középisk. napp. tag. tan. ezer lakosra 1 Bőnelkövetı százezer lakosra 3 
Szemétgyőjtésbe vont lakás  1 Könyvtári egység 1 Lakosok száma vált. 2001-hez képest 3 
Elszállított települési szemét 1 Könyvtári olvasó 1 Belf. vándorlási különb. ezer lakosra 3 
Lakosságtól elszállított szemét 1 Múzeumlátogató ezer lakosra 1 Megszőnt lakás 100 régire 4 
Mezıgazdasági vállalkozások sz. 1 Mozilátogató ezer lakosra 1 Könyvtári egység ezer lakosra 4 
Ipari, építıipari vállalkozások sz. 1 1000 lakásban lakók 2 Kábel TV-s lakások aránya 4 
Szolgáltatási vállalkozás 1 Kereskedelmi szállásférıhely 2 Vízzel ellátott lakás 1000 lakásonként 4 
Összes vállalkozás 1 Keresk. szálláshely per 1 km2 2 Szennyvízcsat. km per városméret 4 
Társas vállalkozás 1 Kereskedelmi vendégéjszaka 2 Egy lakosra jutó elvez. szennyvíz m3 4 
Ebbıl KFT 1 Ker. vendégéj. per 1000 fı 2 Lakosságtól szemét per lakosság 4 
Betéti társaság 1 Külföldiek kereskedelmi vendégéjszaka 2 Szemétgyőjtésbe vont üdülı 4 
Egyéni vállalkozás 1 Átlagos ottlét éjszaka 2 Átlagos nyugdíj 4 
Telefonvonal 1 Egy férıhelyre jutó vendégéjszaka 2 Új lakás 1000 régire 5 
ISDN vonal 1 Magánszállás férıhely 2 Halálozás 5 
Kábel TV-s lakás 1 Magán férıhely per 1 km2 2 Házasság ezer lakosra 5 
Kiskereskedelmi üzlet 1 Magánszem. vendégéjszaka 2 Élveszületés ezer lakosra 5 
Élelmiszer üzlet és áruház 1 Magán vendégéj. per 1000 fı 2 Halálozás ezer lakosra 5 
Ruházati üzlet 1 Külföldiek magánsz. vendégéjszaka 2 Term. szaporodás/fogyás ezer lakosra 5 
Festék, barkács építıanyag üzlet 1 Átlagos idı éjszaka 2 Tartós bentlakásban per 1000 fı 5 
Jármő és üzemanyag telep 1 Egy szállásadóra jutó vendégéjszaka 2 Nyilvántartott álláskeresık száma 5 
Gyógyszertár 1 Szállás férıhely július 31. 2 Főtési gáz per 1000 lakás 6 
Vendéglátóhely 1 Szállás férıhely per 1 km2 2 Vezetékes gázfogyasztók 6 
Ebbıl cukrászda 1 Vendégéjszaka 2 Könyvtári olvasó ezer lakosra 6 
Személygépkocsi 1 Külföldi vendégéjszaka 2 Házi segítséget kap 6 
Sérüléses közlekedési baleset 1 Vendéglátóhely tízezer lakosra 2 Idısek nappali férıhelyei 6 
Közlekedési balesetet szenved. sz. 1 Vállalkozás ezer lakosra 2 Idısek nappali ellátottai 6 
Lakosok száma a megye %-ában 1 Fogyasztás egy háztartásban kWh 2 Házi és idısek napközi 6 
Népsőrőség fı/km2 1 Egyéni vállalkozás per 1000 lakos 2 Házi és idısek per 1000 lakos 6 
Élve születés 1 Egy lakásra jutó vez. gázfogyasztás m3 2 Felsıfokú képzésben ezer lakosra 7 
Válás ezer lakosra 1 Egy pedagóg. jutó ált isk. tan. száma 2 Nappali felsıfokú ezer lakosra 7 
Nyugdíjellátást kap 1 Telefonvonal ezer lakosra 2 Óvodai csoportlétszám 7 
Saját jogú nyugdíjasok 1 Kiskeresk. üzlet tízezer lakosra 2 Közkifolyó per városméret 7 
Szociális étkeztetést kap 1 Villamos energiával per 1000 lakás 2 1 km ivóvízre jutó szennyvíz vezeték 7 
Szociális étkeztetés per 1000 fı 1 Bőncselekmény százezer lakosra 2 Szemétgyőjt. vont lakások aránya % 7 
Tartós bentlakásban gondoz. sz. 1     
Baleset százezer lakosra  8 Baleseti sérült százezer lakosra 8 Kölcsönzött egység egy olvasóra 8 
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Kistérségek agrár alkalmassági vizsgálatának módszerei 
 
 

Abstract 
 

The problem of “domain – size – efficiency” will be the most common question of our present and 
future. Without that it is impossible for the Hungarian zone system to be thought on, to be corrected 
effective or to make the system gainful and competitive. With that we could get to the known thought 
of the agricultural-environment protection. The agricultural potential test of the low areas conceives 
advices for the farmers: which affiliation is suggested in the area to which program of agricultural-
environment protection, and what are the exercises for the developing of the complex countryside 
territory. This purpose is being availed by the environmental management, which can only work by 
following the main principle of the multifunctional agriculture. This work gives advices and 
possibilities how to test the agrarian-ecological potential. 
 
 

1. Összefoglalás 
 

Jelenünk és a közeljövı leggyakrabban felmerülı kérdése a „birtok – méret – 
hatékonyság” lesz. E nélkül a magyar zónarendszert nem igen lehet továbbgondolni, 
hatékonyan korrigálni, a rendszert jövedelmezıvé és versenyképessé tenni. Ezzel juthatunk el 
az agrár-környezetvédelem ismert gondolatához. A kistérségek agrárökológiai potenciál 
vizsgálata javaslatokat fogalmaz meg a gazdálkodók számára, melyik agrár-környezetvédelmi 
programhoz való csatlakozás ajánlott a területen, melyek a komplex vidéki élettér 
kialakítására vonatkozó feladatok. Ezt a célt szolgálja a környezetgazdálkodás, ami a 
multifunkcionális mezıgazdálkodás alapelvén mőködhet csak. Jelen munka az agrárökológiai 
potenciál vizsgálatára tesz javaslatokat, megoldási lehetıségeket. 

 
 

2. Bevezetés 
 
Magyarország teljes jogú tagja az Európai Uniónak, és ezzel az európai belsı piachoz 

tartozik. Ha részt akarunk venni az Európai Unióban zajló agrár-, környezet- és vidékpolitikai 
átrendezıdés folyamatában, akkor ehhez ki kell alakítanunk azt a földhasználati rendszert és 
az erre épülı vidékfejlesztési, területfejlesztési koncepciót, amely segíti a vidéki térségeket 
ilyen irányú fejlıdésükben (SZABÓ GY. 2004). Az agrár-környezetvédelem megjelenése az 
EU Közös Agrárpolitikájának reformjához kötıdik. A reform egyre világosabban 
körvonalazódó fı iránya a támogatások súlypontjának fokozatos áthelyezése a közvetlen 
termelési támogatásokról (exporttámogatások, terméktámogatások, importvámok) a nem 
termelési (környezeti, társadalmi, szociális, foglalkoztatási, kulturális stb.) támogatásokra 
(ÁNGYÁN J. 2008). 
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3. Anyag és módszer 
 

3.1. A kistérség agrárökológiai jellemzése 
 
A kistérségek hosszú távon mőködıképes, fenntartható mezıgazdálkodásának alapvetı 

feltétele a környezeti alkalmazkodás, vagyis az, hogy a földet mindenütt arra és olyan 
intenzitással használják, amire az a legalkalmasabb, illetve amit képes károsodás nélkül 
elviselni (ÁNGYÁN J.–TARDY J.–VAJNÁNÉ M. A. 2004). A többfunkciós, hosszú távon is 
mőködıképes, fenntartható mezıgazdálkodás alapelvei közé tartozik a csaknem teljes 
környezeti alkalmazkodás. A módszer olyan rendszereket keres és talál, amelyek minden 
tényezıje a legjobban alkalmazkodik a folyamatosan változó feltételekhez. (Ezek általában az 
idık során kiválogatódott, ökológiai szempontokat a helyi természeti, társadalmi és kulturális 
erıforrásokat értékükön kezelı rendszerek.) A földhasználat rendszerei-alrendszerei, a 
rendszer fı és kiegészítı folyamatai, funkcionális szerkezete, a hagyományos agrárkultúrához 
képest új dimenziókat jelent, amelyet geokultúrának nevezünk. 

 
3.2. Birtok – méret – hatékonyság 

 
A témához kapcsolódó szaktantárgy keretében az Agrár- és Vidékfejlesztés Nemzeti 

Stratégiája (AVNS 2004) a földbirtok-politikai irányelve (2002) ismeretében újra értelmeztük 
és definiáltuk a földbirtok-fejlesztés fogalompár tartalmát, feladatát, eszköz- és célrendszerét. 
Értelmezésünk szerint a jövı feladata: intézkedések sorozatával, törvényekkel, 
törvénymódosításokkal elérni azt, hogy az ország földterülete nagyrészt olyanok kezébe 
kerüljön, akik abból megélni kénytelenek. 

Célként jelöltük meg: a rendszerváltás törvényei által a „föld-, birtokkoncentráció útjába 
épített valamennyi akadály eltávolítását, és a földspekuláció visszaszorítását vagy 
megszüntetését; AVNS ajánlással egyetértésben fontosnak tartjuk az öröklési jog módosítását. 
Törvénymódosítással kellene élni, hogy termıföldet csak azzal fıállásban foglalkozó 
örökösök szerezhessenek. Feltételekkel segítenénk a gazdasági társaságok földvásárlását (pl. 
jogosult lehetne az, amelyiknek a központja az adott településen vagy térségben már legalább 
öt éve ott mőködik, és árbevételének több mint fele mezıgazdasági termelésbıl származik. Ha 
a vásárlási cél meghiúsul, a földet „x” éven belül át kellene adni az államnak. Külföldi 
példákat követve végzettséghez kötött földvásárlást és föld öröklést vezetnénk be (pl. 30 ha-ig 
szakmunkás, 200 ha-ig középfokú, 200 ha felett felsıfokú szakképzettség lehetne a feltétele). 

Az ökológiai feltételekhez, a fenntartható gazdálkodás elveihez igazodó magyar modellt 
kellene az elkövetkezı években kialakítani nemzeti érdekeink védelmében. Ehhez kellene, 
hogy igazodjon minden támogatási és földbérleti rendszer is (SZABÓ GY. 2004). 

 
 

4. Eredmények 
 
A zonális (térségi) programok, az Érzékeny Természeti Területek rendszere. Az Érzékeny 

Természeti Területek (ÉTT) olyan területek, ahol a hagyományos mezıgazdálkodási 
módszerek segítettek kialakítani egy sajátos táj arculatot, történeti jellegzetességet és nem 
utolsó sorban növény- és állatközösségek élıhelyeit. Vagyis a térségi zonális programok 
alapvetıen a kisebb termelési potenciállal, de jelentıs természeti értékkel rendelkezı területek 
programjai. Ezekben a programokban a környezeti, természet- és tájvédelmi szempontok 
hangsúlyos megjelenése a jellemzı (ÁNGYÁN J. 2008). A kettıs, védelmi és termelési 
meghatározottságú extenzív agrártérségekben gyakran jelentkeznek a termelési funkciótól 
eltérı, más hasznosítási célok. Az ilyen területekre kidolgozott speciális térségi célprogramok 
is ebbe a csoportba tartoznak. Ezen programokat minden egyes térségre az adottságok, 
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igények (pl. környezetvédelmi célok, foglalkoztatás, falusi turizmus lehetıségei, speciális 
tájtermelési adottságok) alapján kell kidolgozni. A programok (a terület adottságaiból 
eredıen) az alacsony intenzitású gazdasági rendszerek támogatását célozzák meg. Ezen 
programok környezetvédelmi célkitőzései, speciális térségre szabott tartalmuk miatt 
meghaladják az országos programokban foglaltakét, és egymásra épülve funkcionális alapon 
mőködı piramist alkotnak. A térségi célprogramok keretében egy-egy térség ökológiai 
adottságainak és védelmi szükségletének megfelelı elıíráscsomagok fejében kaphatnak 
támogatást, illetve kifizetést a gazdálkodók. 

A természetvédelmi, tájvédelmi és egyéb környezetvédelmi szempontokat érvényesítı 
területi célprogramok megfelelnek a természetvédelmi törvény alapján kijelölendı Érzékeny 
Természeti Területeknek. Mivel ezek a védelmi zónák egymással átfedhetnek, ezért az egyes 
területi célprogramok elıírásait az adott területen érvényesülı védelmi igényeknek 
megfelelıen kombinálva kell összeállítani. Ezek a programok azokon a területeken kerülnek 
lépcsızetes bevezetésre, ahol speciális intézkedések szükségesek a fennálló környezeti 
problémák megszüntetésére, a természeti értékek megırzésére. 

A kistérségek környezetérzékenységi vizsgálata során elkészítik a vizsgált terület 
környezetérzékenységi térképét. A jelölt területeken pontos lehatárolás szükséges az NAKP 
célterületeinek meghatározásához. A programokat egymástól a programban megjelenı 
védelmi cél különbözteti meg, így eltérnek a természetvédelmi célú programok, a tájvédelmi, 
vízvédelmi, élıhelyvédelmi stb. szempontból fontos területek. A kistérségek 
agráralkalmasságát szintén térképen ábrázolják, amelyek megmutatják, hogy a kistérségek 
mely területei milyen adottságokkal rendelkeznek agráralkalmassági szempontból (1. ábra, 2. 
ábra). 

 

 
 

1.ábra. A Velencei-tó vízgyőjtı területének környezetérzékenységi térképe 
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2.ábra. A Velencei-tó vízgyőjtı területének agráralkalmassági térképe 
 
A Velencei-tó vízgyőjtı területén a védelmi kategóriát a természet- és tájvédelem, a 

legfontosabb erıforrások vonatkozásában pedig a vízvédelem és termıföld védelem képviseli. 
Az adottságok vonzataként megjelenı fejlesztési lehetıség elsıdlegesen az üdülés, 
idegenforgalom, de hasonló súllyal szerepel a térségben az agrárgazdaság. A gazdasági 
funkciók fejlıdése mellett a kiegyenlített térszerkezeti fejlıdés fontos eleme a települési 
környezet fejlesztése, amely magában foglalja a lakossági, települési infrastrukturális és 
szolgáltatási fejlesztéseket. A védelmi kategóriák és fejlesztési lehetıségek, igények 
összefüggései egy mátrixba rendezve vizsgálhatók (1. táblázat). 
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1. táblázat. Térhasználati konfliktusmátrix (WAREMA 2006–2008.) 
 

Üdülés, idegenforgalom Mezı- és erdıgazdaság 

1. A tó megfelelı vízszintjének 
biztosítása 

2. Vízminıség (árkok, vízfolyások 
állapota) 

3. Strandok, kikötık kotrása 
4. Termálvíz további hasznosítása 
5. Golfpályák vízigényének 

biztosítása 

1. A mezıgazdaság és halgazdálkodás 
vízigényének biztosítása 

2. Mezıgazdasági kemikáliák 
használata és vízszennyezés 

3. Állattartó telepek nitrát 
szennyezése a talajvízben 

1. Termál hulladékvíz elhelyezése 
2. Talajvédelmi szempontból 

zagyterek biztosítása 

1. Talajerózió a dombvidéki 
területeken 

2. Mély fekvéső területek 
elvizenyısödése 

3. Birtokrendezés hiánya 
1. Ökoturizmus lehetısége 
2. A Dinnyési Fertı élıhely 

megırzéséhez vízpótlás szükséges 
a tóból. 

3. Csákvári repülıtér 
hasznosíthatósága 

4. Börgöndi repülıtér zavaró hatása 
5. Felhagyott bányák tájképi romboló 

hatása 

1. Érzékeny természeti területeken 
védelmi célú földhasználat és 
agrotechnika alacsony szintje 

2. Nádvágás szükségessége 

 
 

5. Következtetések, javaslatok 
 
A vidéki (kis)térség nem csupán a mezıgazdasági termelés színtere, hanem egyben 

biológiai és társadalmi élettér is. A természetvédelem, a vidék és a mezıgazdaság 
egymásrautaltsága elkerülhetetlenné teszi a területek összehangolását, a védelmi, termelési és 
fogyasztási célú környezethasználat rendszerének átalakítását. A vidéki (kis)térség fejlesztése, 
a mezıgazdálkodás fogalmának lényegesen tágabb értelmezésére, egyre inkább 
környezetgazdálkodási tartalommal való megtöltésére van szükség, vagyis a természet- és 
környezetvédelmi (stabilizálási), a termelési és társadalmi, fogyasztási, szolgáltatási 
funkciókat egyaránt figyelembe kell venni. Hosszú távon csak az a gazdálkodás lehet 
értékırzı, amely beavatkozásait e funkciók szempontjából vizsgálja. Ezt a célt szolgálja a 
többfunkciós európai agrármodell. Az ökoszociális piacgazdaság közegébe ágyazott 
többfunkciós mezıgazdálkodás új megoldásokat követel annak érdekében, hogy hosszabb 
távon is reálisan választható életmód, a komplex vidéki élettér megvalósuljon. 
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Török Árpád1–Sipos Tibor2 
 

Egyensúlyi modellek alkalmazhatósága a településfejlesztés 
közlekedésbiztonsági vonatkozásainak vizsgálatában 

 
 

Abstract 
 

The paper below presents a feasible method to model the effect of road safety on general settlement 
structure. More and more reliable transport demand estimator methods can ensure us the 
prognostication of demand structure realignment with acceptable confidence level. Applying adequate 
methods we can deduce traffic flows depending on predetermined factors of the used models. General 
equilibrium models seem to be well applicable tools to describe urban traffic flow, since those can 
estimate traffic based on social/economical structural data which can be prognosticated with higher 
efficiency and can describe spatial relations as well. 
 

1. Problémafelvetés 
 

Magyarország 2004-es Európai Uniós csatlakozása óta folyamatos erıfeszítéseket tesz a 
közlekedésbiztonság javításáért. A pótolhatatlan veszteségeken túl hazánk 
versenyképességének szempontjából is nemzeti érdek a közlekedésbiztonság javítása, hiszen 
az okozott anyagi kár, a sérültek ápolásának költsége és a termeléskiesés is a nemzeti 
költségvetést terheli. Belátható tehát, hogy a közlekedésbiztonság folyamatos javítására 
irányuló törekvéseink elkerülhetetlenek és nélkülözhetetlenek. A fenti okokból kifolyólag 
célszerő a közlekedésbiztonság javítására fordított erıforrások bıvítése. A közlekedési 
intézkedések és beruházások társadalmi-gazdasági hatását napjainkban költség-haszon 
elemzések elvégzésével értékelik (VICKERMAN R. W. 2008). A COWI Magyarország 
Tanácsadó és Tervezı Kft. által a költség-haszon elemzésekhez készített módszertani 
útmutató alapján a baleseti kockázat a baleset bekövetkezési valószínőségének és a 
bekövetkezı kár várható nagyságának szorzatával számítható (COWI MAGYARORSZÁG 

TANÁCSADÓ ÉS TERVEZİ KFT. 2007.). 
Mivel a fenti módszernek adott a közúti infrastruktúrára vonatkozó forgalomnagyság 

bemenı paramétere, az ilyen költség-haszon elemzésekhez elkerülhetetlen a forgalmi 
modellezés. 

A hazánkban alkalmazott hagyományos közlekedési modellek, mely a klasszikus 
négylépcsıs építkezési rendszerbıl állnak (forgalomkeltés, forgalomszétosztás, 
forgalommegosztás, ráterhelés), hátrányaiként jelentkezik a statikus inputrendszer, a minta-
mátrixok meghatározásának nehézségei, a reprezentativitás, valamint a kapott adatok 
egzaktságának kérdése. Míg a regionális tudomány általános modelljeiben a nemzetközi 
kereskedelem elemzései gyakorlatilag egyáltalán nem használják a gazdaságföldrajz, illetve a 
telephelyválasztás elméleteinek összefüggését. Az országokat rendszerint kiterjedés nélküli 
pontokként modellezik, amelyeken belül a termelési tényezık azonnal, költségek nélkül 
áthelyezhetıek az egyik tevékenységbıl a másikba. Még az országok közötti kereskedelmet is 
egyfajta tér nélküli megjelenítésben tálalják, amely a kereskedelemre alkalmas javak 
tárgyalásakor a szállítási költségeket nullának veszik (KRUGMAN P. R.–VENABLES A. 1996). 

Az új gazdaságföldrajz – mint az egyik leggyorsabban fejlıdı közgazdasági irányzat –
kutatói foglalkoznak azzal az elmúlt évtizedekben, hogy miként lehet a hagyományos 
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közgazdaságtani – jövedelmi, technológiai – kategóriák alapján a földrajzi kvalitásokat 
endogenizálni. Az új szemlélet a térbeli elhelyezkedés problémáját beemelte a 
közgazdaságtudomány központi kérdései közé, és ezzel a nagy jelentıségő szemponttal 
gazdagítva, fokozatosan újragondolt egy sor, korábban megoldottnak vélt kérdést. 

Jelen cikk célja, a közlekedésbiztonságot javító beruházások hatásait értékelı, a szerzık 
által kifejlesztett komplex módszer bemutatása. Ehhez a gazdasági egyensúlyi modellekben 
alkalmazott általános közlekedési költség fogalma (EMILE Q.–VICKERMAN R. W. 2004) 
kibıvítésre került, így lehetıség nyílik az összetett társadalmi-gazdasági szempontrendszer 
teljesebb figyelembe vételére. 

 
2. A cégek piaci viselkedésének modellezése 

 
A cégek által elıállított termék- /szolgáltatásmennyiség elsısorban az elıállításhoz 

szükséges erıforrások mennyiségétıl függ. A következıkben a gazdaság termelıi oldalával 
foglalkozunk. A termelés fix költségeket (F) és a határtermék input igénybıl cM eredeztetett 
változó költségeket von maga után. Így, feltételezve, hogy az egyetlen inputigény a 
munkaerı, bármelyik termékváltozatból elıállított termékmennyiség (qM) szükséges 
inputigénye megadható (lM) 

MMM qcFl +=  (1.) 
Ahol, 
lM: az összes felhasznált munka mennyisége 
F: a fix költség 
cM: a határtermék input igénye 
qM: a termelt mennyiség. 

A növekvı skálahozadék, a termékskála változatossága iránti vásárlói igény, és az 
iparcikkek lehetséges korlátlan változatossága miatt, egy vállalat sem fog olyan terméket 
termelni, amit más vállalat már termel. Ez azt jelenti, hogy minden termék csak egy helyen 
lesz elıállítva, egyedülálló, specializált vállalatban. Így a vállalatok száma meg fog egyezni a 
lehetséges termékváltozatok számával. 

Profit maximalizálása a gazdasági szektorban a következıképp alakul; képzeljünk el egy 
sajátos vállalatot, ami az r helyen termeli a specializált termékét, szembesülve az adott 
béraránnyal (wr

M), amiért a munkások dolgoznak és az elıállítási költséggel. Így a profit 
megadható 

( )M
r

MM
r

M
r

M
rr qcFwqp +−=π  (2.) 

Ahol qr
M meg van adva a keresleti függvénnyel (Minden vállalat úgy választja meg az árat, 

hogy az árindexet, Gs-t, adottnak feltételezi. A keresleti rugalmasság σ, így a profit 
maximalizáló döntési stratégia alapján megadható a következı egyenlettel: 

     
1

1 M
r

MM
r wcp =








−

σ . (3.) 
Az r-ben települt vállalat profitja, tehát: 









−

−
= F

cq
w

MM
rM

rr 1σ
π

.

 (4.) 

A null profit feltétel ez esetben azt jelenti, hogy az egyensúlyi kibocsátás bármely aktív 
vállalatra 

( )
Mc

F
q

1−
≡∗ σ

,
 (50.) 

és az ezzel kapcsolatos egyensúlyi munkaerı bevitel, l*: 
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σFqcFl M =+≡ ∗∗  (5.) 

Mind a q*, mind az l* közös konstansa minden aktív vállalatnak a gazdaságban. 
Így, ha Lr

M jelenti az ipari munkások számát az r régióban, és nr jelenti az iparvállalatok 
számát (a termelt termékváltozatok számát, ugyanis feltevésünk szerint egy vállalat egy 
specializált terméket gyárt) r régióban, tehát nr a következıképpen fejezhetı ki: 

σF

L

l

L
n

M
r

M
r

r ==
∗

. (6.) 
 

3. A fogyasztók piaci viselkedésének modellezése 
 
A lakosok piaci szempontból árelfogadó magatartási formát képviselnek a cégekkel 

szemben, így döntéshozatali lehetıségeik korlátosak. 
A hasznossági függvény alakulása: 

µµ −= 1AMU  (7.) 
Ahol 
M: az ipari termékek fogyasztásának mennyiségi indexe 
A: a mezıgazdasági termékek fogyasztása 
µ: az ipari termékek vásárlásra fordított kiadások részaránya az összkiadásokból (0<µ<1) 
mi  az összes lehetséges termékváltozat fogyasztása 
n  az elıállított termékváltozatok száma. 
A feltevésünk szerint M megadható konstans helyettesítési függvénnyel: 

10         

1

0

<<







= ∫ ρ

ρ
ρ

n

i dimM  (8.) 

Ahol ρ az iparcikkek közötti választási hajlandóságot jelöli. Ha ρ értéke közel van 1-hez, 
akkor a megkülönböztethetı termékek helyettesíthetıek egymással, ha ρ 0-hoz tart, a 
változatosabb iparcikkek fogyasztása utáni vágy nı. Ha feltételezzük, hogy 

σ
σ

−
=

1

1
 (9.) 

akkor σ, bármely két termékváltozat közötti helyettesítési rugalmassággal egyenlı. 
A fogyasztó problémája, hogy maximalizálja a hasznosságát, figyelembe véve a 

költségvetési korlátot. 

∫ =+
n

ii
A YdimpAp

0

 (10.) 

A probléma megoldása két lépésben történik. Elıször a fogyasztó bármely M-hez 
kiválasztja az mi-k azon kombinációját, melyet az adott termékváltozat árak alapján a 
legalacsonyabb összköltség jellemez. Ez azt jelenti, hogy az alábbi minimalizációs problémát 
kell megoldani: 

Mdimdimp
n n

iii =







∫ ∫
0

1

0

           min
ρ

ρ  (11.) 

A feladat megoldható a feltételes szélsıérték számítás módszerével, 

( ) ( )
j

j

i

i

p

m

p

m

∂

∂
=

∂

∂ ∑∑ ρρρρ
11

 (12.) 
Az egyenletrendszert megoldva kapjuk a kompenzált keresleti függvényt, a j-edik ipari 

termékváltozathoz. Mivel az ipari termékfajta árak pi és pj azonos térben vannak értelmezve, 
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ezért egymással való megfeleltetés után (pi=pj) meghatározható az árindex és az egyes 
termékváltozatok fogyasztása. 

Ezután el kell végeznünk az ipari és mezıgazdasági termékkombinációk arányának 
megválasztásához kapcsolódó maximalizálási problémát (a hasznosság maximalizálás):  

µµ −= 1max AMU  (13.) 

( )APGMYAML A−−+= − λµµ 1

 (14.) 
Ha feltételezzük, hogy a fogyasztó racionális döntéshozó, véges számú jószágból vett 

fogyasztásáról kell döntést hoznia, és olyan preferenciái vannak, amelyek reprezentálhatóak 
hasznossági függvénnyel, akkor Gossen II. törvénye (amennyiben a vizsgált [ij] társadalmi 
réteg adott fogyasztója több jószág közül választhat, de a fogyasztási folyamat bizonyos 
korlátozó tényezıkkel rendelkezik [idıbeli, térbeli, pénzügyi], akkor abban az esetben éri el a 
legnagyobb hasznosságot, ha úgy választja meg a javak mennyiségeit, hogy az utolsó 
pénzegységre jutó határhasznai egyenlık legyenek) matematikai eszközökkel igazolható. 

Ezt az egyszerő feladatot a Lagrange-féle szélsıérték-számítás módszerével oldjuk meg. 
Eredményül a következı keresleti függvények adódnak: 

Ap

Y
A )1( µ−=

 
(15.) 

és minden ipari termékváltozatra: 

[ ]nj
G

p
Ym

j

j ..0        
)1(

∈=
−−

−

σ

σ

µ
. 

(16.)
 

 
4. A közlekedési rendszer modellezése 

 
Az r településben gyártott termékváltozatok számát jelöljük nr-rel, költségüket pr

M-el. 
A mezıgazdasági és ipari termékeket lehetséges szállítani települések között, ami szállítási 

költséggel jár. Hogy elkerüljünk egy külön szállítási iparág modellezést, az „iceberg” 
szállítási költséget feltételezzük (von Thünen és Paul Samuelson). Ha egy terméket r-bıl s-be 
szállítunk, csak egy töredéke fog megérkezni, a többi része szállítás közben elolvad, ezt a 
konstans Trs

A reprezentálja egységenként. 
A jéghegyszállítási technológia azt jelenti, hogyha egy ipari termékváltozat elıállítása r 

helyen történik, és pr
M áron adják el, akkor a szállítási ár 

M
rs

M
r

M
rs Tpp =  (17.) 

Az ipari árindex különbözı értékeket vehet fel minden egyes településnél, e szerint a 
településen, jelölése Gs. 

A jéghegy szállítási költség azzal a feltételezéssel, hogy az egy helyen gyártott 
termékváltozatoknak megegyezik az ára azt jelenti, hogy az árindex alapján felírható 

( )          
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1

1

1

σσ −−

=








= ∑ M
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rr
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r
s TpnG

 
(18.) 

Fogyasztói kereslet s-ben, az r-ben gyártott termék iránt 

( ) ( )1−− σσ
µ s

M
rs

M
rs GTpY  (19.) 

ahol Ys a bevétel s-ben. Összeadva azokat a helyeket, ahol a termék eladásra kerül, a teljes 
értékesítése r-nek megadható qr

M-el. 
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(20.) 
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Ez egyszerően annyit mond, hogy az eladás függ a bevételtıl, az árindextıl, a szállítási 
költségtıl, és az elıállítási költségtıl. [2]. 

 
5. A közlekedésbiztonsági preferenciák leírása 

 
A Samuelsoni jéghegy-elvben alkalmazott általános szállítási költség kiterjesztésével, az 

egyensúlyi modellben lényeges szerepet játszó szállítási költségnek egy egzaktabb képét 
kapjuk. A felmerülı költségek elemzése során számos tényezı szerepet játszhat, ezek között 
fontos kiemelni a közlekedés biztonságra fordított részarányát. A baleseti kockázatot 
csökkentı eljárások, a biztonsági berendezések használata, a termékek biztonságos módban 
történı szállítása számottevı költséggel jár. Ezeknek a költségeknek a meghatározása 
problémát vet fel. Nehezen modellezhetı a fogyasztók hajlandósága a biztonság kérdését 
tekintve. Azonban, ha a biztonsági kockázatot, mint költség tényezıt szemléljük, és meg 
tudunk állapítani egy biztonsági kockázatra vonatkozó szállítási távolságra vetített fajlagos 
költséget, lehetıségünk nyílik a biztonságért való fizetési hajlandóság modellezésére. 

Amint már fent tárgyaltuk a jéghegy költség gyakorlatilag az áru elıállítási árának és a 
szállítási költségekbıl adódó eladási árának aránya. (Egyensúlyi modell levén a 
monopolisztikus verseny körülmények fennállnak, így feltételezhetjük, hogy az eladási ár a 
közlekedési többletköltségekkel növelt elıállítási ár). 

Az elıállítási ár ismeretében a szállítás költségeit meghatározva tehát elıállíthatjuk adott 
szállításra vonatkozó jéghegy költséget. A szállítás költségeit a városi közösségi közlekedési 
projektek költség-haszon elemzéséhez készült módszertani útmutató [2] alapján a 
jármőüzemeltetés, az utazási idı és a közlekedésbiztonsági kockázati költségekbıl számítjuk. 

A jármőüzemeltetési költségeit az útmutatóban szereplı képlet alapján számíthatjuk, mely 
az adott útszakasz kategóriáját (a jellemzı sebesség alapján) veszi figyelembe. 

vbavcvbac /11
2 ++⋅+⋅+=  (21.) 

Ahol v a jellemzı sebesség, a, a1, b, c, pedig az útmutatóban megadott paraméterek. 
Az utazási idı fajlagosát az útmutatóban rögzített áruszállítás fajlagos utazási idı 

költségével azonosítjuk. Az így kapott fajlagos értékekbıl megkapjuk 1 tonna áru 1 km-re 
történı szállítása esetén átlagosan felmerülı üzemeltetési és utazási idı költségeket. 

 
6. A közlekedésbiztonságot leíró paraméterek 

 
A biztonsági kockázat fajlagos értékeinek meghatározásához (továbbiakban τB) 

szükségünk van számos paraméterre, amit adatok győjtése során statisztikai módszerekkel 
határoznak meg. 

A relatív baleseti mutató [baleset/107 jármőkilométer] és az átlagos baleseti sérültek 
számának [sérült/baleset] összeszorzásával megkapjuk az egységnyi távolság baleseti 
sérültjeinek értékét [sérült/107 jármőkilométer]. Ezt felszorozzuk a sérülés költségének 
(ápolás, munkaerı kiesés stb.) fajlagos költségével [Ft/sérült], így elıáll a fajlagos baleseti 
költség [Ft/107 jármőkilométer]. 

Vizsgálataink célja, a halálos kimenetelő balesetek százalékos csökkenésének 
hatáselemzése. 

Tegyük fel, hogy csökken a halálos kimenetelő balesetek száma, így ezzel ekvivalens az a 
megállapítás, hogy a könnyő, súlyos sérültek, illetve a csak anyagi káros balesetek száma nı. 
Míg a személysérüléssel járó balesetek költsége társadalmi szinten keletkezik, addig 
feltételezhetjük, hogy a csak anyagi káros balesetek költségét a vállalatok térítik meg. 

A biztonsági kockázat fajlagos értékeit és a szállításból eredı fajlagos jármő üzemköltséget 
meghatározva, megkaphatjuk az összes fajlagos szállítási költséget. 
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1. ábra. A halálos kimenetelő balesetek 5%-os csökkentése 100 km-re vetítve 
 

8. Következtetések 
 
Mivel az Európai Közösségek Bizottsága 2001. szeptember 12-én kiadta az európai 

közlekedéspolitika elveit tartalmazó Fehér Könyvet, amelyben a Bizottság világosan 
megfogalmazta azt a célt, hogy 2010-re a közúti közlekedés halálos áldozatainak számát 
felére kell csökkenteni a 2001. évi értékhez képest. 

A közlekedési intézkedések és beruházások társadalmi-gazdasági hatását napjainkban 
költség-haszon elemzések elvégzésével értékelik. A COWI Magyarország Tanácsadó és 
Tervezı Kft. által a költség-haszon elemzésekhez készített módszertani útmutató alapján a 
baleseti kockázat a baleset bekövetkezési valószínőségének és a bekövetkezı kár várható 
nagyságának szorzatával számítható. 

Fenti cikkben a közlekedésbiztonságot javító beruházások hatásait értékelı, a szerzık által 
kifejlesztett komplex eljárás került bemutatása. Ehhez a gazdasági egyensúlyi modellekben 
alkalmazott általános közlekedési költség fogalma kibıvítésre került, így lehetıség nyílt az 
összetett társadalmi-gazdasági szempontrendszer teljesebb figyelembe vételére. 

Az egyensúlyi modell térségei közötti forgalmi áramlatokat a hivatás forgalom 
(profitorientált gazdasági szereplık munkaerı igénye) és a bevásárló forgalom (lakossági 
fogyasztás) alcsoportjaira bontottuk. 

A felírt egyensúlyi egyenletrendszer megoldásaként meghatározható az utazási távolság és 
a közlekedésbiztonsági szint azon kombinációja, ami leginkább kielégíti az úthasználók 
igényeit. 
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Buruzs Adrienn1 
 

Települések és régiók kapcsolata a fenntarthatóság jegyében 
 
 

Abstract 
 

’Regional sustainability’ has been used in recent years as part of ’sustainable development’ by the 
Brundtland Committee. This paper looks at a very topical challenge: how to appraise the connection of 
a city and a region with regard to sustainability. We first review the antecedent of regional 
sustainability in Hungary. The second session discusses the regional and settlement strategies of 
sustainable development. Then we make suggestions for indicators for regions and settlements, and 
demonstrate the model of the sustainable region. Finally, in the concluding part we reflect on the open 
questions that need to be addressed when developing an analytical framework which is suitable for 
evaluation the state of the regional environment. 

 
1. Bevezetés 

 
A fenntartható regionális fejlesztés egy napjainkban kialakuló koncepció, amely a 

fenntartható fejlıdés általános témakörének egyik jól elhatárolható altémájaként definiálható. 
A Brundtland Bizottság 1987-ben publikált Közös Jövınk jelentése óta a fenntartható fejlıdés 
elvei széles körben elterjedtek, és az EU is deklarálja, hogy „az unió kifejezett célja a 
gazdasági és társadalmi haladás elımozdítása nem csupán a környezetvédelemre tekintettel, 
hanem a fenntartható fejlıdés elveinek figyelembevételével.” Az EU értékelése szerint a 
legtöbb eredményt a lokális programok adták, ezért fontos foglalkozni a helyi és regionális 
fenntartható fejlıdéssel. 

A fenntartható fejlıdés globális és hosszú távú elve gyakran a regionális és helyi 
programokban bontakozik ki, melyet az adott szint hatóságai szervezhetnek, szabályozhatnak 
és irányíthatnak. Itt lehetséges az emberek mozgósítása, meggyızése és oktatása, hogy 
fogékonyak legyenek a fenntartható fejlıdés iránt (MARSALEK S. 2004). 

 
2. A regionális fenntarthatóság elızményei 

 
Az Európai Unió regionális politikája a hetvenes években a településhálózat és az 

infrastruktúra fejlesztését, egy erıteljes regionális gazdaság kialakítását tőzte ki feladatául. A 
várakozással ellentétben, a gyakorlatban ez a gazdaság további centralizációjához vezetett, és 
tovább erısítette a regionális problémákat: a vidéken élık számának csökkenését, az urbánus 
területek zsúfolódását és az ezzel járó környezeti terheléseket (BULLA M. 2003). 

Magyarországon a regionális politika nem a rendszerváltozás terméke. A II. világháború 
után megindult a területfejlesztés folyamatos állami alakítása. Az államszocializmus 
idıszakának elsı összefogott területfejlesztési koncepciója 1971-ben jelent meg. Az Országos 
Településhálózat-fejlesztési Koncepció célja a területileg kiegyenlített fejlıdés biztosítása 
volt. A koncepció egy merev településhálózat kialakítását szorgalmazta, ahol az erıs 
hierarchiához kapcsolódtak a települések funkciói, amit az állam kívánt megteremteni. Az 
államszocializmusban régiókról nem beszélhetünk. 

A rendszerváltozást követıen a területi különbségek látványosan kiélezıdtek 
Magyarországon. Közel másfélmillió munkahely szőnt meg, a korábbi ipari központokban 
(nem mindenhol) a termelés visszaesett, megkezdıdött a gazdasági szerkezet átalakítása. 
Mindez sújtotta a munkaerıt kibocsátó térségeket is, így az ágazati válságok területi válsággá 

                                                 
1 Buruzs Adrienn Széchenyi István Egyetem, Környezetmérnöki Tanszék, Gyır E-mail: buruzs@sze.hu 
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szélesedtek. Azokban a régiókban, amelyeket döntıen a nehézipari központok, valamint 
egyoldalú mezıgazdasági térségek alkották, a gazdasági válság területi válsággá teljesedett ki, 
azaz a települések és azok térségeiben a gazdasági szerkezet összeomlott, magas volt a 
munkanélküliség, a környezeti problémák halmozódtak, a település üzemeltetése akadozott. A 
problémákat állami szinten próbálták meg kezelni, de sikertelenül. Az országban tehát a 
kilencvenes évek közepéig jelentıs regionális különbségek alakultak ki. Ennek megfelelıen a 
területi politika a kilencvenes évek elsı felében a válságkezelésre irányult. A kormányzati 
források döntıen az infrastrukturális rendszerek kiépítését támogatták. 

A régió elsıként a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. 
törvényben került megfogalmazásra. Két régiótípust ismert el a törvény. A tervezési-
statisztikai régió alatt több megye (a fıváros) területére kiterjedı, az érintett megyék 
közigazgatási határaival határolt, egybefüggı tervezési, illetve statisztikai terület értendı. A 
másik a fejlesztési régió, amely egy vagy több megyére (a fıvárosra) vagy azok 
meghatározott területére kiterjedı társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból, mint 
együtt kezelendı területi egységre lehetett tekinteni. A régió mint területi entitás nem létezett 
a regionális politika elsı szakaszában. A területfejlesztési törvény módosítása, kiegészítése 
1999 októberében történt meg (1999. évi XCII. törvény). A módosítás egyik célja a regionális 
szint erısítése volt. A törvénymódosítás alapján hét tervezési-statisztikai régió jött létre, 
amely régiók az Európai Unió NUTS II szintjének felelnek meg (RECHNITZER J. 1998, PÁLNÉ 

KOVÁCS I. 1999, CSEFKÓ F. 2000). 
 

3. A fenntartható fejlesztés regionális és települési stratégiái 
 
A fenntartható fejlesztésben az ember és nem a dolgok növekedése az, ami számít. Célja az 

ember igényeinek, elsısorban a Föld többségét alkotó szegények alapigényeinek kielégítése 
oly módon, hogy a jövı generációinak is minél többet megırizzen nem megújuló 
erıforrásainkból. Az a közösség képes fenntartható fejlıdésre és az azt elısegítı fejlesztési 
folyamat sikeres mőködtetésére, amely képes meglévı fizikai adottságaihoz minél nagyobb 
szellemi tartalmat mellérendelni, és képes a közös gondolkodásban rejlı többletenergiákat a 
közösség fejlıdése érdekében hasznosítani. 

Fenntartható fejlıdésre önmagában egyetlen települési közösség sem képes. Nem képes, 
mert a hasznosítható adottságok és a megoldandó problémák túlnyúlva a településhatáron 
összefőzik más településekkel, és mert azok a régiók, amelyek a szükségletek kielégítését 
célzó termelı tevékenységek és szolgáltatások hatékonyságát biztosítják, több települést 
foglalnak magukban. Az azonos ivóvízbázis, az oktatási terület hálózata, a földgázellátás 
rendszere, a közös történelmi múlt, a hulladékkezelés megoldása, a közigazgatási beosztás 
összeköt településeket. 

A fenntartható fejlıdés modelljében a partnerség a helyi erıforrások lehetı leghatékonyabb 
hasznosításának egyik garanciája. A települési közösségek közötti kapcsolatok mellett 
együttmőködésre van szükség az egyes ágazatok között, valamint a gazdaság és a társadalom 
szereplıi között. A fenntartható közösség kapcsolatrendszerei hálózatok sőrő szövedékét 
rajzolják ki. Ezek vertikális és horizontális hálózatok egyaránt lehetnek (G. FEKETE É. 2003). 

 
4. A tervezési terület fenntarthatóságának indikálása 

 
Ahhoz, hogy tudjuk követni, hogy egy-egy terv, program milyen hatást vált ki a tervezett 

területre és annak környezetére, indikálni kell a jelenlegi állapotot, és a mérés 
megismétlésével nyomon kell követni az indikátorok alakulását. 

A kiindulási problémákat figyelembe véve, olyan indikátorok ajánlhatóak, amelyek a 
fenntartható fejlıdés integratív voltára utalnak, s aggregálják a különbözı rész-mutatókat. 
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A települések, régiók fenntartható fejlıdésének vizsgálatára célszerő kidolgozni egy olyan 
fenntarthatósági indikátorokat tartalmazó komplex rendszert, ami lehetıvé teszi a 
fenntarthatóság mérését és más településekkel, régiókkal való összehasonlítását. 

A fenntartható fejlıdés egyik kulcskérdése az energia felhasználás hatékonyságának 
javítása. Arra kell törekedni, hogy csökkenjen az egy fıre esı energiafogyasztás úgy, hogy 
közben bevezetjük a nem szennyezı energiaforrások és technológiák használatát. Le kell 
szögezni, hogy a gazdasági életben a fenntartható fejlıdés nem a növekedés ellentéte. 

A fenntartható fejlıdés problémái rendszerjellegőek. A helyi kihívásokra nem tudunk 
válaszokat adni a tágabb környezet és a globális folyamatok ismerete nélkül (MARSALEK S. 
2004). 

GYULAI I. (n.d.) szerint a következı indexek javasolhatók a fenntarthatóság mérésére: 
1) Függıségi indexek 

A fenntarthatóság egyik kulcsszava a „helyi” jelzı. Csak úgy tudunk helyben fenntartható 
fejlıdést tervezni, ha a saját helyi erıforrásainkra, lehetıségeinkre támaszkodunk. Ha ismerni 
akarjuk, hogy az erıforrások (értsd természeti, humán és tıke) használata szempontjából 
mennyire vagyunk függık a külvilágtól, akkor számba kell vennünk, hogy a helyi közösség 
(ez a következıekben mindig lehet egy ország, régió, térség, kistérség vagy egyetlen 
település) mennyire építi a fejlıdését a helyi erıforrásokra. Ebben az esetben számba vesszük 
a helyi és külsı erıforrásokból történı ellátást. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy hány 
százalékban fedezzük szükségleteinket helyi erıforrásokból. Természetesen ez egy nagyon 
bonyolult számolás lenne, ha minden erıforrásra kíváncsiak lennénk, ezért csak azokat 
vesszük számításba, amelyekhez az adatok rendelkezésünkre állnak: a helyi ivóvízkészletek 
részesedése a vízellátásban; fenntartható vízkészlet-használati index; az egy fıre jutó 
használatba vont termıföldterületek százaléka az egy fıre jutó összes, potenciálisan 
használható földterület vonatkozásában; a helyi közösséghez tartozó összes foglalkoztatott 
megoszlása aszerint, hogy helyben vagy nem helyben foglalkoztatott;, az önkormányzat 
költségvetésének megoszlása a helybıl származó és a külsı bevételek vonatkozásában; az 
önkormányzati és privát részesedés aránya a közmővekben. 

2) Relatív fogyasztási index 
A relatív fogyasztási index azt mutatja meg, hogy egy helyi közösségben egy fıre milyen 

átlagos erıforrás fogyasztások jutnak egy nagyobb közösség tagjaihoz képest. Itt nagyobb 
közösségen érthetünk megyei, országos, Európai Uniós, globális átlagfogyasztásokat. Ilyen 
adatok a következık: egy fıre jutó villamos energia fogyasztás a nemzeti átlag 
viszonylatában, egy fıre jutó ivóvízfogyasztás a nemzeti átlaghoz viszonyítva, egy fıre jutó 
összes területhasználás az összterülethez képest, a csomagolóanyag hulladékok egy fıre jutó 
mennyisége a kommunális szilárd hulladékban a nemzeti átlag viszonylatában. 

3) Környezettudati állapotjelzık 
Annak érdekében, hogy a helyi társadalom a fenntartható fejlıdés irányába haladjon, 

szükséges a helyi döntéshozók és a lakosság tudatát a fenntarthatóságra hangolni. Míg egy-
egy önkormányzat rendkívül behatárolt abban, hogy milyen beruházásokat, fejlesztéseket 
engedhet meg magának, addig a helyi intézkedések, szabályozások területén a lehetıségek 
széles skálájával rendelkezik. A döntések megalapozása a fenntarthatóság szempontjából, a 
helyi közösség bevonása a döntés-elıkészítésbe és a közös feladatok megoldásába, egyaránt 
mutatója a környezeti tudatosságnak. Ezek az alábbiak lehetnek: a környezet állapot javulását 
szolgáló önkormányzati javaslatok, határozatok száma; a környezet állapot javulását célzó 
állampolgári kezdeményezések száma; a helyi környezeti konfliktusok indexe; a környezet 
állapotát jobbító kiadások részesedése az önkormányzat költségvetésében; a település 
területén lévı zöldfelület területi részesedésének változása és az erre fordított gondozási 
költség arányának változása a költségvetésben; a tömegközlekedést igénybe vevık számának 
változása; a kerékpárutak hosszának és a kerékpárhasználók számának változásai; a szelektív 
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hulladékgyőjtésben résztvevı háztartások száma az összes háztartáshoz képest; az összes 
tanulóra esı környezeti nevelık száma; fogyasztói kosár vizsgálata. 

4) Környezetminıségi indikátorok 
Valójában számos hely van, ahol ezt mért értékek alapján, viszonylag precíz módon meg 

lehet határozni, hiszen mérik az immissziókat, a vizek szennyezettségét stb. Még több hely 
van azonban, ahol ezt nem teszik. Pl. honnan tudja egy kis település, ha ı nem része a 
mérıhálónak, milyen a településen pl. a por vagy kéndioxid szennyezettség. Ajánlhatnánk ez 
esetben pl. a zuzmókat vagy más bioindikátorokat, de a probléma, hogy szakembert 
igényelnek. A környezetminıség indikálására ezért egy nagyon primitív módszer ajánlható: a 
környezetminıséggel kapcsolatos lakossági panaszok száma és annak változásai, 
biodiverzitás indikátorok, relatív élıhely-diverzitási index, a természetes élıhelyek aránya az 
összterület vonatkozásában, erdık állapotindexe. 

5) Megelégedettségi mutató 
Bár valóban egy anyagi értékorientációval rendelkezı világban élünk, azonban az emberek 

közérzetének kialakításában számos más tényezı is jelen van. Sokszor szegénységben élı 
emberek is lehetnek megelégedettek, s a fordítottja is gyakran igaznak bizonyul. 

Az elégedettséget úgy tudjuk mérhetıvé tenni, ha azt viszonyítjuk a teljes 
megelégedettséghez. Pl. egy tízes skálán a tíz értékénél vagyunk a legelégedettebbek, s a jelen 
állapotunkat ehhez viszonyítjuk. Az ajánlott kérdések közül néhány: Szeret-e ön ott élni, ahol 
éppen él? Mennyire elégedett a természetes környezetével? Mennyire elégedett környezetének 
állapotával? Mennyire elégedett a település képével? Mennyire elégedett a jövedelmével? 
Mennyire elégedett a munkájával? Mennyire elégedett a szabadidı eltöltéséhez felkínált 
lehetıségekkel? stb. 

 

MARSALEK S. (2004) szerint az alábbi fıbb jellemzıkkel kell rendelkeznie egy régiónak, 
ha fenntarthatónak akarjuk: 

1) a régióhatárt kulturális, igazgatási, gazdasági és politikai feltételek alapján kell 
meghatározni; 

2) helyi források használatára kell törekedni, és ki kell használni a hálózati szervezıdés 
lehetıségeit; 

3) más régiókkal egészséges egyensúlyt tartson csekély volumenő, kívülrıl jövı és 
kifelé irányuló anyagfolyam mellett (erısen korlátozott anyag és energiafelhasználást 
valósítsunk meg); 

4) biztosítani kell az emberek motiváltságát. 

A fenntarthatóan mőködı régiót az élı sejthez hasonlítja (1. ábra). 
 

 
 

1. ábra. Fenntarthatóan mőködı régió vázlatos ábrája (Forrás: MOSER A. 2001) 
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Az 1. ábra egy várost és hátországát mutatja, mivel önmagában egy város fenntarthatatlan. 
A fenntartható állapotot megcélozva elıször is a kívülrıl érkezı és kifelé irányuló 
anyagfolyamatokat (ktr, R és ktr, P) kell csökkenteni, illetıleg a belsıket (kst, kL és kst/L) növelni, 
miközben a cél a kettı közti kiegyenlítettség. Ennek analógiája az élı sejt, amely „folyékony 
egyensúlyt” tart fenn, és ezzel az Rcx és a Pcx kívülrıl domináló koncentrációitól megfelelıen 
függetlenedik. 

Az így kialakított társadalomban az ökotechnológiák uralkodnak, és a rendszer 
külkapcsolataiban csak az elkerülhetetlenül szükséges értelmes volumenő cserére törekszik. 
Ez stabil jövedelmeket és munkahelyeket biztosít. 

Az így kialakított rendszer napjainkban utópisztikusnak tőnik, hiszen a világban a 
leírtakkal ellentétes tendenciák uralkodnak. Mindenesetre szükségszerőnek ítélhetı a 
települések és régiók vizsgálatához alkalmazott KSH mutatórendszer kiegészítése, 
továbbfejlesztése település (régió) fenntarthatósági mutatórendszerrel (SZLÁVIK J., CSETE M. 
2004). Ezeknek a mutatóknak a fenntartható településekre (régiókra) jellemzıknek kell lenni, 
és az elıállíthatóságuk biztosítása elengedhetetlen. 

 
 

5. Összefoglalás 
 
Összefoglalóan elmondható, hogy a fenntartható település/régió témakörében folyó 

kutatások ma még kevéssé terjedtek el. Ezért olyan kutatások szükségesek, melyek egy 
mutatórendszert hoznak létre. Olyan korszerő, matematikai alapokra épített szakértıi rendszer 
létrehozásával kell foglalkoznunk, amely alkalmas a települési, tágabb értelemben a regionális 
környezetben bekövetkezı állapotváltozásokat értékelni, hogy az egyes települések/régiók 
megítélhessék helyzetüket, és össze tudják hasonlítani más települések/régiók adataival. 
 
 

Irodalom 
 
BULLA M. (2003) Környezetállapot-értékelés. Módszertani fejlesztési lehetıségek, Regionet EU FP5 projekt, 

résztanulmány, Gyır. 
CSEFKÓ F. (2000) A központi és regionális területfejlesztési szervek szerepe a régióépítésben. In: Magyarország 

területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. (szerk.) Horváth Gy.–Rechnitzer J. MTA 
Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp. 93-111. 

G. FEKETE É. (2003) A fenntartható fejlesztés kistérségi stratégiái. Regionet EU FP5 projekt, résztanulmány, 
Gyır. 

GYULAI I. (n.d.) Fenntarthatósági elemzések. A fenntarthatóság értékelésének néhány új típusú elgondolása. 
http://www.oktt.hu/dinamikus/kozponti_dokumentumtar/muhely_gyulai.doc 

MARSALEK S. (2004?) Az Észak-magyarországi Régió fenntartható fejlıdésének lehetıségei. A tanulmány az 
NKFP-2004/4014-04 OM kutatási feladat keretében készült. 

MOSER A. (2001) A körfolyamatokban való természetszerő gazdálkodás és cselekvés. In: Riegler J.–Moser A. 
2001. Ökoszociális piacgazdaság. AGROINFORM Kiadóház, Budapest, pp. 63-125. 

PÁLNÉ KOVÁCS I. (1999) Regionális politika és közigazgatás. Dialóg Campus Könyvkiadó, Budapest-Pécs. 
RECHNITZER J. (1998) Területi stratégiák. Dialóg Campus Könyvkiadó, Budapest-Pécs. 
SZLÁVIK J.–CSETE M. (2004) A fenntarthatóság érvényre jutása és mérhetısége települési – kisregionális szinten. 

Gazdálkodás XLVIII. évf. 4. szám. pp. 10-28. 



KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSPOLITIKA – TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS – TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁS 

 203 

Salamin Géza1–Sütı Attila2–Kovács Ferenc3 
 

A koordinálatlan (nagy) városi terjeszkedés területszervezési kérdései 
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Abstract 
 

In the last 2-3 decades the most significant processes in the urbanization cycle in Hungary have 
been suburbanization and urban sprawl (the uncoordinated territorial expansion of urban centers). The 
introduced results of VÁTI dealt with the issue of potential responses for these challenges with a 
special emphasis on spatial planning issues. Based on the results of international and national 
literature, best practices and case studies the project described an indicative strategy for handling 
uncoordinated territorial expansion of urban centres. The strategy defines the fields of joint planning: 
coordination of expansion of living spaces; development and preservation of regional green and 
recreational system; deployment of economic areas with city regional importance; protection of 
agricultural land; joint organization and deployment of public services; planning of agglomeration 
transport systems. 

 
1. Városok területi terjeszkedése – urban sprawl 

 
A városi központok és a vonzásterükbe tartozó települések funkcionálisan összetartozó 

rendszert képeznek, amelyben a feladat- és funkciómegosztás, a napi vagy ritkább (pl. 
szolgáltatás-igénybevételi célú) ingázás, áttelepülés és a gazdasági viszonyok, különbözı 
ellátási rendszerek átfedései kapcsolják össze az egyes elemeket jelentı településeket vagy 
részeiket. A város-vidék összetartozás a kisebb központok környezetében is érvényesül, 
azonban a településeket egységbe szövı kapcsolatok elsısorban a nagyobb városok 
környezetében sőrősödnek, ahol a szuburbiák fejlıdése, az agglomerálódási folyamatok 
hatványozottan jelentkeznek, és a központi város hatásaival átalakítja a társadalmi, a 
kulturális, a gazdasági, a természeti és az épített környezetet. Erıteljes területátalakítási, 
területhasználati változások a klasszikus szuburbanizáció által kevésé érintett, de terjeszkedı 
területő városok esetében is jelentkezhetnek (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra. Jelentıs beépülési folyamat Kecskemét határában (1996, 2005) 
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A városok fejlıdési pályájának a nagyvárosok robbanásszerő növekedését követı szakasza 
a szuburbanizációs fázis, amikor a város lakói és gyakran a különbözı gazdasági 
tevékenységek kiköltöznek a város peremére, illetve a környezı kisebb településekre. Ennek 
gyakori kísérıjelensége az ún. urban sprawl, amely során a túl gyorsan növekvı város 
„bekebelezi” a közvetlen környezetében lévı településeket, kiterjeszkedik, így a folyamat 
számos környezeti, közlekedési, társadalmi, de akár önkormányzati finanszírozási feszültséget 
is hordozhat. Az urban sprawl tehát a városok és elıvárosok, szuburbiák területi 
terjeszkedését jelenti a városkörnyéki rurális terek irányába. A jellemzıen koordinálatlan 
területi expanziót jelentı folyamat magában foglalja a beépítetlen, szabad terek (természeti 
területek, mezıgazdasági területek, településen belüli zöldfelületek) idırıl idıre történı 
átalakítását beépített területekké (VÁTI TTÉI 2008). 

A koordinálatlan nagyvárosi terjeszkedés alatt nem kizárólag a lakosság (ill. a gazdasági 
tevékenységek) városmagból a központ környezetében lévı kedvezı lakókörnyezetet (ill. 
olcsóbb földterületet) biztosító településekre való kiköltözése által dominált folyamatokat 
értjük. Minden olyan, a beépítetlen területeket, jellemzıen természeti-természetközeli 
területeket bekebelezı, a beépítettség intenzitását növelı folyamatot ide sorolunk, amely akár 
a (nagy)városok közigazgatási határain átnyúlóan, akár részben azokon belül maradva (pl. az 
esettanulmány-térség központjában, a kiterjedt egyéb belterületi részekkel rendelkezı 
Kecskeméten) jelentkezik egy adott városrégióban, mégpedig szabályozatlan, nem kellıen 
koordinált formában. Megkerülhetetlen kérdés, hogy a városok területi terjeszkedése 
egyértelmően az urbanizációs ciklus szuburbanizációs fázisában a legerısebb. A 
szuburbanizáció tehát az egyik fı kiváltó oka a koordinálatlan nagyvárosi terjeszkedésnek, de 
nincs kizárólagos kapcsolat a két jelenség között. 

A vizsgált folyamat jellemzıen a város körüli tér használatának, szerkezetének radikális 
átalakulásával jár, ahol a városias elemek kezdenek túlsúlyba kerülni. Ez a folyamat akkor 
válik "sprawl"-lá, azaz kaotikus szétterjedéssé, ha a városok körüli rurális tereket, 
településeket felkészületlenül érik e folyamatok, és nem valósul meg valamiféle 
harmonizálás, együttmőködés, egységes tervezés. A városi hatások így mintegy „leigázzák” a 
környezı vidéki területeket, felborítják a várostérség (város és tágabb környezete) belsı 
struktúráját akár zöld győrők, beépítetlen területek megszüntetésével, akár a felgyorsult és 
felemás agglomerációs települési fejlıdésbıl adódó infrastrukturális vagy környezeti 
strukturális feszültségekkel, a szolgáltatások anomáliáival. 

A probléma hátterében sok esetben az a jelenség áll, hogy a szuburbanizálódó nagyvárosok 
környéki települések önkormányzatai rövid távú elınyök érdekében jellemzıen jelentısen 
növelik beépítésre szánt területeiket, ami ellentétes a fenntarthatóság elveivel. Környezeti, 
gazdasági, társadalmi következményeit tekintve is káros folyamatról van szó, amely 
kulturális, politikai és városvezetési problémák feltárását, a konfliktusok megoldását is igényli 
(2. ábra). 

A problémakör kezelésének feltétele, hogy az érintett várostérségben a települések 
együttmőködésével a terület egészére vonatkozó tervezésen alapuló koordináció valósuljon 
meg (VÁTI TTÉI 2009). 
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2. ábra. Városközpontból való kiköltözés mozgatórugói 
 
 

2. Szuburbanizáció és városi terjeszkedés hazánkban 
 
Kontinensünkön, így hazánkban is a településhálózat sőrősödési tereit a nagyvárosok és a 

hatásukra radikálisan átalakuló tágabb környezetük jelentik. Magyarországon ez a folyamat az 
elmúlt 20 évben markánsan felgyorsult, már-már robbanásszerően jelentkezett. Ez 
visszavezethetı a piacgazdaság sajátosságaira, az életszínvonal emelkedésére és az életvitellel 
kapcsolatos elvárások változására, a személygépkocsik használatának terjedésére és a 
nagyvárosok fokozódó környezeti problémáira is. Másrészrıl viszont a szabályozás-tervezés 
lazulására, az erıs önállósággal rendelkezı önkormányzatok saját (gyakran rövid távú) 
érdekeinek érvényesítésére is, amely a rendszerváltozás után kialakult rendszer 
sajátosságaiból eredeztethetı. 

Az alapvetıen a szuburbanizáció által gerjesztett, de egyes esetekben ettıl függetlenül is 
jelentkezı koordinálatlan városterjeszkedés legkiterjedtebben a budapesti metropolisz-
térségben jellemzı, de nagyvárosaink (pl. Szeged), illetve növekvı mértékben a 
középvárosok (pl. Szombathely) környékén is találunk erre utaló jeleket (3. ábra). Ezen kívül 
a nem klasszikus jellemzıkkel leírható városi terjeszkedés is megjelenik, így pl. Kecskeméten 
a szuburbán folyamatok nagyrészt az adminisztratív határokon belül maradnak, de a beépített 
területek térhódítása így is jelentıs (MTA RKK ATI 2006, CSATÁRI B. 2009). 

Az említett folyamatokra és következményeikre jelenleg hazánkban még korlátozottak a 
szervezett válaszok, hiányos a tervezési és szabályozási eszköztár, illetve ezek alkalmazása. 

A funkcionális összetartozáshoz ideálisan kapcsolódik egy adminisztratív igazgatási keret, 
amely legitim intézményt, felelısséget rendel e térbeli összefüggésrendszer együttes 
kezeléséhez. Magyarországon jelenleg a várostérségek együttkezelését jelentı keretek 
alapvetıen hiányoznak. Az elaprózott önkormányzati rendszerben kevés példát és 
hajlandóságot találunk a településeken átívelı, összefogásukon alapuló megoldásokra. 
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Európában egyébként több országban meglépték bizonyos települési önkormányzatok 
összevonását, amely így közigazgatási (önkormányzati) egységbe helyezte a funkcionálisan 
összetartozó településeket. 
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3. ábra. Szuburbanizálódó térségek Magyarországon 
 
A közösségi koordináció elsıdleges eszközének, a tervezésnek kiemelten fontos szerepe 

lehet az elaprózott önkormányzati rendszerrel, a területi szintek gyengeségével jellemezhetı 
hazai viszonyok között. A városok és ellátott körzetük, azaz a város és vidéke rendszerek 
együttes fellépése, közös, összehangolt cselekvése hazánkban ezen a téren (is) komoly 
hiányosságokat mutat, noha a különbözı együttmőködési területek (közös tervezés, fejlesztés) 
releváns válasszal szolgálhatnának a vizsgált problematikára. 

A tervezési kérdéskör kapcsán a kutatásnak aktualitást ad az Országos Területrendezési 
Terv (OTrT) 2008. évi módosítása során a dokumentumba bekerülı együtt tervezhetı 
térségek kategóriája, mely térségekre ún. egyszerősített településszerkezeti terv készíthetı 
(PAKSY G. 2009, VÁTI TTÉI 2009)4. Az együtt tervezhetı térségek az ország nagyobb városait 
és térségüket jelentik, azaz a fent említett (szub)urbanizálódó, illetve agglomerálódási 
folyamatokkal érintett területeket. Az OTrT módosítása így az agglomerációk, agglomerálódó 
térségek, település-együttesek környezetében folyó terjeszkedési tendenciákra adható 
válaszok egyik elemét, lehetséges térbeli keretét nevesíti. 

 
 

3. A nagyvárosi szétterülés, agglomerációs növekedés kezelésének lehetséges válaszai – 
egy stratégia sarokkövei 

 
A városkörnyéki szuburbanizációs és terjeszkedési folyamatok jelentısége és tendenciája 

alapján a városrégiók által támasztott kihívások egyre fokozódnak. Ezért szükséges a 
határozott szakpolitika meghatározása a témakörben, amely kijelöli a várostérségek 
fejlıdésével kapcsolatos alapvetı prioritásokat, értékeket, a problémakör kezelésének, 
                                                 
4 Az együtt tervezhetı térségek meghatározásánál a törvény a KSH – évtizedekre visszatekintı vizsgálatokat, 
több lehatárolási kísérletet követıen – 2003. augusztus 1-jei lehatárolását vette figyelembe, melyben 21 
nagyvárosi település-együttes került megnevezésre: 4 agglomeráció, 4 agglomerálódó térség és 13 település-
együttes, melyekbe összesen 386 települést soroltak. 
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megfelelı közösségi koordinációjának irányait. Egy ilyen, határozott támogatottsággal bíró 
koncepcióval van esély arra, hogy a városkörnyéki fejlıdés a közjó számára harmonikusabb 
irányt vegyen. 

A (nagy)városi koordinálatlan területi terjeszkedés kezelésére irányuló lehetséges stratégia 
felvázolása elıtt érdemes számba venni az alapelveket, melyek a problémához való közelítés 
sajátosságait kiemelve a javaslatok és célkitőzések szemléletbeli alapját képezik (4. ábra). 

 
� a városrégió-szinten való közös felelısségvállalás melletti elkötelezıdés; 
� a fenntartható, hatékony és egyenlı esélyeket nyújtó területhasználat; 
� zöld, élhetı, egészséges lakókörnyezet iránti igény elismerése; 
� közlekedési igény mérséklése; 
� térségi és táji szemlélet elve; 
� sok központú várostérség és együttmőködı település-együttes – policentrikusság alapelve; 
� települési funkciók együtt tervezése és integrált fejlesztése; 
� hosszú távú, tudatos, jövıorientált gondolkodásmód. 

 

4. ábra. A stratégia alapelvei 
 
A felsorolt alapelvek teljesülése mellett az alábbi átfogó és specifikus célok elérése járulhat 

hozzá egy nagyvárosi régió harmonikus fejlıdéséhez (4. ábra). 
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4. ábra. A nagyvárosi szétterülés kezelésének lehetséges indikatív stratégiája 
 
A jelenség kezelésére vállalkozó közösségi szakpolitika minden bizonnyal számos elemre 

kell, hogy építkezzen (településközi együttmőködések, adópolitika, közmővek árképzése, 
közlekedésfejlesztés stb.), de ezek közül kiemelt szerepet tölt be a településtervezés, területi 
tervezés, a településhálózat tervezésére irányuló törekvésekkel együtt. A térben közösen 
alakítandó funkciók esetében a közös gondolkodás fontosságát hangsúlyozzuk, vagyis a 
várostérségek tervezési együttmőködéséhez kívánunk stratégiai szempontokat adni. 

A várost és környékét magában foglaló várostérségek belsı összekapcsolódása a központi 
város méretének függvényében természetesen jelentıs mértékben eltérhet. A kutatás 
tapasztalatai, illetve a nemzetközi példák alapján felállított javaslat – a hazai, koordinálatlan 
területi terjeszkedés problémái által érintett városok átlagos mérete alapján – a közepes 
mérető, az OTrT-ben együtt tervezhetı térségként (is) definiált vidéki városok esetében is 
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értelmezhetı témákat jelenít meg. 
Megközelítésünk stratégiai orientációjú; javaslatunkat a „városrégióban”, mint rendszerben 

jelentkezı problémák, megoldandó feladatok (szuburbanizáció és urban sprawl) 
szempontjából vezetjük le, nem a jelenlegi tervek, szabályok, támogatások keretei között 
keressük a lehetséges módosítható pontokat. Az együtt tervezés megítélésünk szerint a 
stratégiai, koncepcionális, fejlesztésorientált és a területhasználat-orientált rendezési tervekre 
egyaránt vonatkozik. A továbbiakban ez utóbbi tervekre irányulnak javaslataink, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a funkciók kialakításához a fejlesztési programoknak, projekteknek is 
hozzá kell járulniuk. 

A közös tervezés szempontjából fontos hangsúlyozni, hogy konkrét dokumentum 
kialakítása helyett mindenekelıtt a valós közös gondolkodást és érdemi együttmőködést 
tekintjük elsıdlegesnek, ami a szakmai szinten túl döntéshozók bevonásával valósul meg. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy az agglomerációs térszervezés általunk képviselt szempontjain 
túl számos egyéb szempontot (önkormányzati kompetenciák tiszteletben tartása) is 
figyelembe kell venni. 

A konkrét tématerületek megnevezése elıtt fontos, hogy általános szempontok 
fogalmazódjanak meg. Az alábbi funkciók, struktúrák együttes tervezése lehet indokolt: 

� a várostérséget átszövı struktúrák tervezése (pl. ökológiai hálózat, közlekedési 
rendszerek); 

� a központi város és vidéke közötti munka- és feladatmegosztást biztosító funkciók 
betöltéséhez szükséges térstruktúrák (pl. foglalkoztatás és közszolgáltatás-nyújtás helyszínei); 

� fejlesztési területek, funkciók kijelölése, amelyek megszerzéséért a települések közti 
versenyhelyzet jellemzı, ugyanakkor a megfelelı (hatékony) telepítésük együttes érdek (pl. 
iparterületek, kiskereskedelmi zónák); 

� olyan településszerkezeti elemek, amelyek a határon átnyúlnak, ill. folytatásuk, vagy 
az azt kiegészítı/ellensúlyozó térhasználat, szerkezeti elem léte a szomszédos településen 
indokolt; 

� minden, aminek összehangolt tervezésére közös szándék mutatkozik a települési 
önkormányzatok között és a közérdekeket képviselı fı térségi szereplık (civil szervezetek) 
szerint. 

A vizsgált szakirodalom, kutatási tapasztalatok, a Kecskeméti esettanulmány tanulságai és 
a munkában résztvevı, illetve bevont szakemberek szakmai tapasztalatai alapján összegeztük 
a közös területhasználati, térszervezési témák lehetséges körét, amelyeket e várostérben 
egységesen és/vagy koordináltan javasolt együttkezelni. Az alábbi tématerületek tervezésében 
különbözı formákban és szinteken valósulhat meg az érintett önkormányzatok 
együttmőködése. A legerısebb együttmőködést az érintett települések közös egyszerősített 
településszerkezeti tervének elkészülte jelzi, a „legpuhább” formának pedig a 
településvezetık közötti idırıl idıre történı egyeztetéseket tekinthetjük. 

Az együtt tervezés javasolt tématerületei: lakóterületek terjeszkedésének koordinációja; 
térségi zöldfelületi és rekreációs rendszerek fenntartása és fejlesztése; térségi jelentıségő 
gazdasági területek kijelölése; mezıgazdasági területek védelme; közszolgáltatások közös 
szervezése-telepítése; agglomerációs közlekedési rendszerek tervezése. 

Összességében nyilvánvalónak tőnik, hogy a várostérségek és azon belül is kiemelten a 
komolyabb feszültségeket (és lehetıségeket is!) hordozó nagyvárosi agglomerációk 
térségében a mesterséges felszínborítás koordinálatlanná váló terjeszkedése és az ez által 
kiváltott komplex hatások sürgetı feladattá teszi az adekvát válaszok megfogalmazását e 
téren, mely válaszlehetıségek közül a településközi kooperáción alapuló várostérségi közös 
tervezési tevékenység jelenti az egyik lehetıséget. Az Európai Unió irányadó szakpolitikai 
dokumentumai – így az Európai Területfejlesztési Perspektívák vagy a Területi Agenda – is 
markánsan megfogalmazzák a város-vidék kapcsolatok megerısítésének, együttkezelésének 
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prioritását. Ennek egyik tervezési-szervezeti kerete lehet az OTrT-ben megjelenı együtt 
tervezhetı térségek. 
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Dr. Keller Krisztina1–Fehérvölgyi Beáta2–Birkner Zoltán3 
 

Marketing szemlélet érvényesítése a Nagykanizsai Inkubátorház és 
Innovációs Központ elıkészítése során 

 
 

Absrtact 
 

The development of the Nagykanizsa Incubator and Innovation Center was brought about by 
Nagykanizsa Municipal Government borrowing through its own efforts, as well 74% of the total cost 
being achieved with EU funding. The project, which ends in December 2010, has reached its final 
stage. The grant contract was signed on October 1 2009. The Research Group of Pannon University 
Campus has contributed to the preparation of feasibility studies with a marketing plan, the study will 
show the goals, methods and results of research. 
 
 

1. A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ létrehozásának célja 
 

A hazai (helyi) kis- és középvállalkozások fejlesztése a munkahelyteremtés egyik fontos 
eszköze, a napjainkban egyre erıteljesebben kibontakozó világmérető válság idején ez az 
egyik legjobb lehetıség a foglalkoztatottság mértékének fenntartására. A romló gazdasági 
kilátások még inkább arra sarkallják a helyi döntéshozókat, hogy növeljék a segítı 
szolgáltatások mennyiségét és minıségét az induló és a már mőködı vállalkozások 
támogatása érdekében. A tanulmányban bemutatásra kerülı Nagykanizsai Inkubátorház és 
Innovációs Központ ennek a politikának az egyik eszköze. 

A projekt célja, hogy az inkubátorház megépítésével – egy volt katonai létesítmény 
átalakításával – olyan mőködési teret biztosítson a kezdı, illetve növekedési fázisban lévı 
kis- és középvállalkozásoknak: 

� amely a kedvezı mőködési költségeken és szolgáltatási díjakon keresztül lehetıséget 
ad a felszabaduló források más irányú hasznosítására, így például magasabban kvalifikált 
munkaerı alkalmazására vagy modernebb eszközök használatára, 

� ahol a továbbfejlıdéshez szükséges szakmai tanácsokat, szolgáltatásokat 
megkaphatja, 

� és ahol a vállalkozások egymással együttmőködve, egymásra építve szinergikus 
hálózatot alkothassanak, még nagyobb hozzáadott értéket teremtve (CSERTI ET AL. 2008). 

 
 

2. A beruházás megvalósításának pénzügyi feltételei 
 
A fejlesztést Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata saját erıbıl, illetve az 

összköltség mértékének 74%-áig Európai Uniós finanszírozásból fogja megvalósítani. A 
beruházás teljes költsége 498 127 692 Ft. 

Az önkormányzatnak nem a létesítmény nyereségessége az elsıdleges célja. A 10 éves 
tervezési referencia idıszakban – a maradványértéket is figyelembe véve – a beruházás nem 
térül meg, de a 80%-os kihasználtsági szint elérése után az önkormányzatnak a létesítmény 
fenntartása nem fog nagyobb költségébe kerülni, mint a jelenlegi Ipari Parkot üzemeltetı 

                                                 
1 Dr. Keller Krisztina Pannon Egyetem, Nagykanizsai Kampusz, Nagykanizsa E-mail: keller.krisztina@uni-pen.hu 
2 Fehérvölgyi Beáta Pannon Egyetem, Nagykanizsai Kampusz, Nagykanizsa E-mail: fehervolgyi.beata@uni-pen.hu 
3 Birkner Zoltán Pannon Egyetem, Nagykanizsai Kampusz, Nagykanizsa E-mail: birkner.zoltan@uni-pen.hu 
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gazdasági társaság fenntartása. A kért támogatási összeg azt teszi lehetıvé, hogy a 10. 
mőködési év végére a beruházás pénzügyi nettó jelenértéke nulla legyen (CSERTI ET AL. 2008). 

 
 

3. Marketingterv készítése a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 
megvalósításához 

 

A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának kutatói 2008 ıszén egy marketingtervvel 
segítették a NYDOP Gazdaságfejlesztési Akciótervének keretében beadott önkormányzati 
pályázat sikeres megvalósítását. A „Befektetési környezet fejlesztése” címő konstrukció 
(1.3.1 számú pályázati felhívás) a támogatható tevékenységek közé sorolja a vállalkozói és 
technológiai inkubátorházak létesítését. 

 
 

4. A kutatás módszertana 
 
A kutatás során több kutatási módszert alkalmaztunk. Szekunder kutatásaink során 

felmértük a vállalkozásfejlesztési tendenciákat Európában és Magyarországon, illetve 
részletesen áttekintettük az inkubátorházakkal kapcsolatos fogalmakat, az alapítás okait, 
elınyeit, az üzemeltetési és finanszírozási módszereit, valamint a mőködtetés tapasztalatait. 

A kereslet megismerését célzó primer kutatásunkat két részre lehet osztani: felvettük a 
kapcsolatot a Magyar Inkubátorházak Szövetségével, és ajánlásukra felkerestünk két 
inkubátorházat (Székesfehérváron és Lentiben), ahol interjút készítettünk a vezetıkkel; míg a 
kérdıíves kutatás a tervezett Inkubátorház potenciális igénybevevıit célozta meg. A kérdıíves 
kutatás során nyert információkat a Microsoft Office Excel 2003 és az SPSS 16.0 verziójú 
statisztikai elemzı programmal dolgoztuk fel. 

 
 

5. A készített mélyinterjúk fıbb eredményei 
 
Az interjúalanyok kiválasztásánál két szempontot vettünk figyelembe. Egyrészt, olyan 

vezetıt kerestünk, aki a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségének meghatározó tagja, a 
magyarországi inkubációs hálózat létrehozásában elévülhetetlen érdemei vannak, és több 
évtizede menedzsel egy mőködı központot. Másrészt, szőkebb környezetünkben, Zala 
megyében kerestünk elismert inkubációs szakembert, aki szintén gyakorló vezetıként hasznos 
tanácsokkal segítheti a tanulmány összeállítását, illetve a kérdıívek elıkészítését. Annus 
István, a székesfehérvári Vállalkozói Központ Közalapítvány ügyvezetı igazgatója, a VISZ 
elnökségi tagja, és Horváth András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által 
Lentiben mőködtetett Inkubátorház vezetıje vállalták, hogy segítik a munkánkat. Az interjúk 
fı eredményei:  

1) Nemcsak az Inkubátorház szó megfelelı, jó lenne még pl. az Innovációs Központ, 
Vállalkozói Központ, Vállalkozók Háza is. 

2) A középpontban a széles szolgáltatási palettának kell állnia. A környékrıl mindenki 
itt vegyen igénybe minden szolgáltatást! 

3) Profitorientált vállalkozásnak kell lennie, akkor is, ha önkormányzati tulajdonban 
van. 

4) A szolgáltatások színvonala a legfontosabb, nem az, hogy ezek ingyen elérhetık 
legyenek. 

5) 2000 négyzetméter alatt nem lehet nyereségesen mőködtetni az inkubátorházakat. 
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6) Fontos a minél nagyobb hasznos terület-arány. Javaslat: 1000 négyzetméterbıl 
legalább 700 a bérletre kiadható legyen. A mobil belsıtér kialakításával jól lehet 
majd kezelni a késıbbi megnövekedett igényeket. 

7) Érdemes vállalni, hogy egy éven belül az inkubátorház valamelyik nemzetközi 
szervezet tagja lesz, pl. a Business of Innovation Network-nek. 

8) A hazai együttmőködési szerzıdések is fontosak (pl. az Vállalkozói Inkubátorok 
Szövetségével). 

9) Az innováció alapjait a kezdetektıl érdemes kiépíteni, támogatni kell az ilyen típusú 
kezdeményezéseket pl. végzıs egyetemi hallgatóknak indítsanak programot a saját 
ötletek megvalósítására, váljanak kutatóhellyé stb. 

 
6. A kérdıíves kutatás mintájának meghatározása 

 
A sokaság meghatározásából adódó problémát két oldalról közelítettük meg. Egyrészt a 

jelenleg Nagykanizsán mőködı vállalkozásokat kerestük meg; törekedtünk arra, hogy az 
Inkubátorház potenciális igénybevevıihez hasonló jellemzıkkel rendelkezı vállalkozásokat 
keressünk (1-2 munkaerıt foglalkoztató és éves szinten 20 millió forint árbevételt el nem érı 
vállalkozások). Másrészt potenciális vállalkozónak tekintettük a Pannon Egyetem 
Nagykanizsai Kampuszán már végzett, illetve jelenleg végzıs hallgatókat; így a mintába 
bekerült 123 hallgató is. Az 1 654 kiküldött kérdıívbıl 191 került feldolgozásra. 

 
7. Marketingterv készítése 

 
A marketingtevékenységet célszerő a célcsoport meghatározásával kezdeni, a definíció 

szerint az inkubátorházak a következı célcsoportok számára nyújtanak ideális lehetıséget: 
� Induló (kis)vállalkozások kezdı lépéseinek, talpra állításának és szárnyra 

bocsátásának létesítményei, amelyek egy meghatározott idıszak alatt védett környezetet 
biztosítanak számukra, hogy kedvezményesen irodákat, mőhelyeket bérelhessenek, különféle 
szolgáltatásokhoz jussanak. A bekerülı vállalkozások fı célja, hogy megerısödve, piacra 
éretten kerüljenek ki a házból, és immár önállóan vessék meg a lábukat a gazdaságban. 

� Az innovatív ötleteket megvalósító vállalkozások is az inkubátorházak 
célcsoportjába tartoznak. A termék vagy a szolgáltatás nagyfokú újdonságtartalma miatt ezek 
gyakran kockázatos vállalkozások, és maga a vállalkozó nem mozog otthonosan az üzleti 
világban, ezért szüksége van az inkubációs szolgáltatásokra, hogy vállalkozása, ötlete 
megerısödjön. 

� Célcsoport lehet még olyan vállalkozás is, amely ugyan már mőködik, de valamilyen 
oknál fogva (pl. új piaci trend, termékfejlesztés) az inkubációs szolgáltatások szintén 
segíthetik ıket versenyképességük javításában, ezáltal bevételük és a foglalkoztatottak száma 
is növekszik. 

� Az inkubátorházak másodlagos célcsoportját képezik azok a vállalkozások, amelyek 
nem igénylik a kedvezı árú üzlethelyiség vagy mőhely biztosítását, de mőködésükhöz, 
továbbfejlıdésükhöz szükségük van és hajlandóak is igénybe venni olyan üzleti segítı 
szolgáltatásokat, amelyeket az inkubátorház tud nyújtani. 

� Szintén másodlagos célcsoportot jelentenek azok a vállalkozások, sıt akár 
magánszemélyek is, akik az inkubátorház irodai szolgáltatásait (pl. fénymásolás, szkennelés, 
fax, nyomtatás, postai bérmentesítı, rendezvényterem bérlése) vennék igénybe. 

A pozicionálás célja, hogy a célcsoport és környezete tudatában egy speciális helyet 
foglaljunk el. Ennek érdekében tudatos és konzisztens termékfejlesztésre, elosztás- és 
kommunikációs politikára van szükség. 

Az inkubátorház pozicionálása során a következı két tényezı hangsúlyozása javasolt: 
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1) Az inkubátorház egy olyan hely, amely kiváló infrastruktúrát biztosít az üzlethez. 
2) Az inkubátorház a fizikai helyszínen kívül egy olyan „üzleti csomag” is, amely a 

vállalkozókat bármely ágazat erıs versenyhelyzetében hozzásegíti a sikeres piaci 
helytálláshoz. 

Az inkubátorház kezdeti termék- és szolgáltatáskínálatának összeállítása 
kulcsfontosságú, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a nagyon erıs piaci verseny miatt a 
termék- és szolgáltatáskínálat fejlesztésének folyamatosan napirenden kell lennie. A 
folyamatos fejlesztésnek, változtatásnak a piaci folyamatokhoz kell igazodnia, ezért a 
mőködés során célszerő lesz majd egy Marketing Információs Rendszert (MIR) felállítani és 
mőködtetni, hogy ezzel is támogassa a döntéshozatali folyamatokat. 

Az inkubátorház szolgáltatáskínálatát 3 részre osztottuk: irodai szolgáltatások, üzleti 
szolgáltatások, kiegészítı szolgáltatások. 

 
1. táblázat. Az inkubátorház szolgáltatáskínálata 

 

 Irodai szolgáltatások Üzleti szolgáltatások 
Kiegészítı 

szolgáltatások 
Elemei  Fénymásolás 

Nyomtatás 
Gépelés, 
szövegszerkesztés 
Fax 
Szkennelés 
stb. 
 

Jogi tanácsadás 
Pályázati tanácsadás 
Pénzügyi tanácsadás 
Könyvelés 
Marketing tanácsadás 
Vállalatvezetési 
tanácsadás 
Honlap üzemeltetés 
Hálózatszervezés 
Partnerkeresés 
Képzések szervezése 
Mentorhálózat 

Tárgyaló biztosítása 
Rendezvényterem bérlése 
Rendezvényszervezés 
Postai szolgáltatás 
Bankautomata 

Fontosság a 
megkérdezettek szerint 

Fontos Nagyon fontos Kevésbé fontos 
 

 
Célszerőnek tartjuk, hogy a fenti szolgáltatások részét képezzék az inkubátorház 

kínálatának. Érdemes megfontolni, hogy az üzleti szolgáltatások csoportjába került 
tevékenységeket az inkubátorház menedzsmentje biztosítja teljes egészében, vagy törekednek 
arra, hogy ilyen tevékenységet folytató cégek is betelepüljenek a házba. 

A szolgáltatási paletta kialakításához a kutatás egy másik eleme is érdekes adalékot 
nyújthat. A kutatásban felmértük a válaszadók médiahasználati szokásait annak érdekében, 
hogy a marketingkommunikáció megtervezéséhez kiindulópontként felhasználjuk. A felsorolt 
honlapok ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy milyen típusú segítséget, tanácsadást 
vesznek igénybe a válaszadók. Ennek keretében a szakmai honlapok mellett kiemelkedı 
számban kerültek említésre olyan honlapok (www.willtord.hu; www.marketingcommando.hu; 
www.gazdagtanacsado.hu) is, amelyek kis- és középvállalkozások számára kínálnak 
marketing, menedzsment és idıgazdálkodási tanácsokat, e-tananyagokat, képzéseket. A fenti 
témakörök a válaszadók felsorolt, hasznosnak ítélt rendezvények esetében is újra elıkerültek 
(pl. Marketing Konferencia, Idıgazdálkodási Tréning), kiegészülve olyan képzésekkel, 
amelyek szintén a hatékony üzletkötést segítik elı (pl. Üzletkötés Iskolája, pályázati 
találkozók, Prezentációs Technikák Tréning). Ennek fényében célszerő a fenti 
szolgáltatáselemekre is nagy hangsúlyt fektetni. 

A betelepülı vállalkozások körének meghatározása egy neuralgikus pont lesz. Célszerő 
figyelembe venni ennek során is a kérdıíves felmérés eredményét: eszerint a válaszadók 
számottevı többsége (77%) az egymás tevékenységét kiegészítı profilú cégek betelepülésétıl 
várja, hogy az inkubátorház sikeres legyen. Az ilyen körő vállalkozások betelepülése már 
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egyfajta üzleti forgalmat, vállalkozók közti kapcsolatépítést, akár hálózatosodást is 
elıirányoz. 

Ha a termék- és szolgáltatáskínálat tervezetét összevetjük a potenciális célcsoportokkal, 
akkor arra a következtetésre jutunk, hogy célszerő különbözı termékcsomagokat különbözı 
áron kialakítani. A következı csomagjavaslat kiindulási pont lehet ennek megtervezéséhez. 

 
2. táblázat. Az inkubátorház csomagajánlata 

 
 

 Elemei Javasolt igénybevevık Igénybevétel módja 

Inkubátorház 
Prémium 
Csomag 

Helyszín biztosítása az üzleti 
tevékenységhez 
Üzleti szolgáltatások 
Irodai szolgáltatások 
Kiegészítı szolgáltatások 

Betelepült vállalkozások 

Bérleti díj + csomag ára 
(havi vagy éves 
ármeghatározás) 
A csomag tartalmaz 
térítésmentesen és 
kedvezményesen igénybe 
vehetı szolgáltatásokat. 
A kedvezmény mértékét 
szolgáltatások szerint lehet 
tovább nivellálni. 

Inkubátorház 
Plusz Csomag 

Üzleti szolgáltatások 
Irodai szolgáltatások 
Kiegészítı szolgáltatások 

Helyszínt nem, de a 
szolgáltatásokat igénylı 
vállalkozások, elsısorban az 
Ipari Park vállalkozásai 

Plusz csomag ára 
A csomag a szolgáltatások 
kedvezményes 
igénybevételére jogosít. 
A kedvezmények mértéke 
szolgáltatásokként kerül 
meghatározásra. 

Inkubátorház 
Alapcsomag 

Irodai szolgáltatások 
Kiegészítı szolgáltatások 

Vállalkozások és 
magánszemélyek, akik 
igénybe vennék a csomagban 
foglalt szolgáltatásokat. 

Alap csomag ára 
A csomag a szolgáltatások 
kedvezményes 
igénybevételére jogosít. 
A kedvezmények mértéke 
szolgáltatásokként kerül 
meghatározásra. 

 
Az árak meghatározása során több tényezıt kell figyelembe venni. Az inkubátorházban 

alkalmazott árpolitika kiindulási pontja, hogy a Ház elsısorban szolgáltatásokat nyújt, 
valamint közcélú tevékenységet folytat. 

Piacvezérelt árazási módszert javasoltunk, amely során a vevık, igénybevevık 
árelfogadási hajlandósága lehet a kiinduló pont. Természetesen nem lehet figyelmen kívül 
hagyni a költségeket, de az inkubátorház piaci bevezetésének és növekedésének idıszakában 
sokkal fontosabb, hogy a kínált termék és szolgáltatások valóban értéket jelentenek az 
igénybevevık számára. 

Az ármeghatározás mottójául a következıt javasoljuk: „Ne legyen olyan olcsó, hogy ne 
érezze drágának!” Azaz fontosnak tartjuk a piaci áraknál alacsonyabb árak alkalmazását az 
inkubátorház társadalmi értéke miatt, de ne legyenek olyan alacsonyak az árak, hogy azok 
pazarlásra ösztönözzék a vevıket. Másrészt az árnak van egy olyan funkciója is, hogy az 
árszintbıl következtetünk az adott termék és szolgáltatás minıségére (Veblen–hatás), így a túl 
alacsony árak az „Alacsony minıség, nem hatékony szolgáltatások” címkét ragaszthatnák az 
inkubátorházra és a céljaira. 

Mivel az inkubátorház már a fogalmából adódóan is kedvezményes bérleti és szolgáltatási 
díjjal vonzza a betelepülni vágyókat, ezért a kínálatelemzés során felmértük a jelenlegi 
nagykanizsai bérleti díjakat. Az ebbıl szerzett adatok alapján határoztuk meg a kérdıívben 
használt bérleti díj intervallumokat; 600–1000 Ft/m2 alatt; 1000–1500 Ft/m2; 1500–2000 
Ft/m2. A várakozásoknak megfelelıen a válaszadók döntı többsége (64%) a legalacsonyabb, 
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600–1000 Ft/m2 alatti kategóriát jelölte be. A válaszadók 28%-a számára az 1000–1500 Ft/m2 
kategória is kedvezınek tőnt. Célszerőnek tartjuk ugyanakkor a 600–1000 Ft/m2 közötti ár 
meghatározását, mivel a célcsoport igen árérzékeny, és a kezdı, pénzügyi nehézségekkel 
küzdı vállalkozások elsısorban az ár alapján hozzák meg döntéseiket. 

Az inkubátorház árpolitikájában fontos elem még a különbözı árkedvezmények 
rendszerének kidolgozása, ennek egyik módja a már említett csomagárazás. 

A kommunikációs fejezetünk elsıdleges célja, hogy az Inkubátorház promócióját segítse 
a bevezetés és növekedés szakaszában. Ugyanakkor másodlagos célként fontosnak érezzük, 
hogy javaslatokat tegyünk a már mőködı inkubátorház belsı kommunikációjára is. A 
kérdıíves felmérés során rákérdeztünk a válaszadók médiahasználati szokásaira; számba 
vettük a leginkább igénybevett napilapokat, heti és havilapokat, az elektronikus média 
mősorait, a leghasznosabbnak ítélt honlapokat és rendezvényeket. 

Az inkubátorház menedzsmentje számára elsısorban a helyi és megyei/regionális 
médiaeszközök használata javasolt, hiszen a tervezett célcsoportok elérését ezek földrajzi 
meghatározottsága nagyban segíti. 

A kutatás alapján a következı javaslatok és következtetések megfogalmazására került sor: 
1) A nagykanizsai inkubátorház elsıdleges (kezdı kisvállalkozások, innovatív 

szervezetek) és másodlagos (az ipari parkban mőködı cégek, külsı vállalkozások) 
célcsoportok számára is képes szolgáltatásokat nyújtani. 

2) A javasolt termékcsomagok követik a potenciális célcsoportok igényeit, érdemes 
ezeket különbözı áron kiajánlani. 

3) Az inkubátorház árpolitikájában fontos elem még a különbözı árkedvezmények 
rendszerének kidolgozása. 

4) Az inkubátorház menedzsmentje számára elsısorban a helyi és megyei/regionális 
médiaeszközök használata javasolt. 

5) A PR tevékenység nagyban hozzájárulhat az inkubátorházzal kapcsolatos pozitív 
attitőd kialakulásához, széles körő elfogadottságához, és elsısorban hozzájárul az 
értékesítéshez – azaz a betelepülık meggyızéséhez. Ennek fıbb eszközei a PR 
cikkek, fizetett mellékletek, sajtótájékoztatók, nyílt napok és az eseménymarketing 
jellegő rendezvények. 

6) Az inkubátorház hosszú távú sikeres mőködését meghatározza a belsı 
kommunikáció kiépítése, amelynek eszközei lehetnek a kötetlen beszélgetések, 
rendszeres találkozók, az e-hírlevél és a faliújság. 

 
 

Irodalom 
 
BIRKNER Z.–BOGNÁR K.–FEHÉRVÖLGYI B.–KASZÁS N.–KELLER K.–SÁRKÁNY E.–ZBOROVSZKY ZS. (2008) 

Kereslet–kínálat elemzés és marketingterv a „Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ” 
megvalósíthatósági tanulmányához. Kutatási jelentés, Nagykanizsa. 

CSERTI CS.–MIHOVICS Z. (2008) Megvalósíthatósági tanulmány a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs 
Központ megvalósításához. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pályázati Irodája, pp. 55-56. 
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Kátay Ákos1–Nagy László2 
 

Megújuló energiával fenntartható meleg fogadtatás a szállodaiparban 
 
 

Abstract 
 

The hotel industry was always open for the implementations of those innovations and researches in 
its history that influenced their performance in a better way. This openness was related to that general 
recognition that those guests using their facilities expected more comfort than their home could 
provide, especially, as they paid a lot for these services. The competition of the hotels created an 
energy-spending environment, on the supply side with providing more and more for their guests and 
that lead to a careless behaviour of the guests on the demand side, too. The end of the energy-fullness 
times and the fear of facing with the close end of the non-renewing energy resources forced the hotel 
industry for acting. The three areas of the strategy were: 1. rationalize the energy use, 2. energy 
sparing communication, 3. introducing renewing energy sources. Sustainable tourism does not exist 
without sustainable development, and only those hotels will be successful in a long term that will fulfil 
the high expectation of environment cautious society. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A turizmus a világ dinamikusan fejlıdı iparágai közé tartozik (PUCZKÓ L.–RÁTZ T. 1998, 
AUBERT A.–SZABÓ G. 2007, MICHALKÓ G. 2007, ET AL.). A fejlıdéssel összefüggı felelısség 
felismerésének jegyében napjaink turizmusában általánosan elterjedt a fenntarthatóság 
fogalma. Eszerint a fenntartható turizmusfejlıdés hosszú távon tiszteletben tartja a jelenlegi 
gazdasági, társadalmi-kulturális és fizikai erıforrásokat, emlékezetes élményeket nyújt a 
látogatóknak és javítja a helyi lakosság életkörülményeit (PUCZKÓ L.–RÁTZ T.–LENGYEL M. 
1997). A szektor kínálati elemeinek egyikét képviselı szállodaipar keresleti szegmenseinek 
növekvı mennyiségi (szolgáltatásterjedelem) és minıségi (szolgáltatási készség) elvárásai az 
ezeknek megfelelni kívánó szállodák esetében további energiaigénnyel járó szolgáltatási 
feladatot jelentenek. A keresleti oldal igényeinek kielégítése a versenyben maradás feltétele, 
ugyanakkor egyetlen szálloda sem mondhat le a tulajdonosi kör profitelvárásának való 
megfelelésrıl, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi és az üzemeltetıi funkciót azonos vagy 
eltérı, természetes vagy jogi személy gyakorolja. Így a szálloda versenyképességére és 
jövedelmezıségére is hatást gyakorol az üzemelése során felhasznált energia mennyisége és 
költsége. Az elıbbi két szempont mellett egyre nagyobb szerephez jut a felhasznált 
energiahordozó/energiaforrás (KÁTAY Á.–NAGY L. 2008). Ennek okát jelen tanulmány 
szerzıi több tényezı együttes hatásban látják. Egyrészt emocionális indíttatásból a vendégkör 
egyre növekvı arányban figyeli aggódva a Föld – mint legtágabb értelemben vett élıhelye – 
antropogén hatások által viselt szennyezését. Másrészt a szállodaipar érdekei is a hosszú 
távon gazdaságos és biztonságos megoldások felé fordítják az érdeklıdését, amit az a nem 
alaptalan vélekedés is erısít, hogy az alternatív, megújuló energiaforrások alkalmazása 
csökkenti a hagyományos, fosszilis energiát birtokló régióktól, államszövetségektıl, 
államoktól vagy gazdasági társaságoktól való függıséget. 

A legfontosabb tényezı azonban egy objektív elem: a világ energiafogyasztása 
folyamatosan nı, dacára annak az általánosan ismert és elfogadott nézetnek, mely szerint a 
jelenlegi primer energiahasználatot biztosító készletek rendelkezésre állása már csak 

                                                 
1 Kátay Ákos Kodolányi János Fıiskola, Turizmus Tanszék, Székesfehérvár E-mail: akatay@mail.kodolanyi.hu 
2 Nagy László Kodolányi János Fıiskola, Turizmus Tanszék, Székesfehérvár E-mail: nagyl@mail.kodolanyi.hu 
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évtizedekben mérhetı (RUDLNÉ BANK K. 2008). A Statisztikai Tükör II. 150. (2008) szerint a 
világ energiafogyasztása 2001–2007 között évente 2,6%-kal nıtt. A fogyasztás emelkedésével 
változott az Európai Unió energiafüggısége is, ami 2006-ban az elızı évhez képest 1%-kal 
változva 54%-ra nıtt, ami a megújuló energiaforrások – vízenergia, szélenergia, biomassza, 
napenergia, geotermia – hasznosításának fontosságára figyelmeztet. Ezek termelése 2000–
2006 között évente 2,2%-os bıvüléssel az EU-ban az összes elsıdleges energiafelhasználás 
6,7%-át tette ki (KSH 2008, RUDLNÉ BANK K. 2008). 

 
 

2. A hazai szállodaipar energiaigénye és energiahasznosításának jövıképe 
 

2.1. A hazai szállodaipar energiafelhasználása 
 
A hazai szállodaipar – egységek száma szerinti – portfoliójának 57%-át alkotó 3*-os, és 

5*-os szállodák energiafogyasztása, és az üzemeltetés során elfogyasztott energia 
költségeinek alakulása megerısíti a bevezetıben megfogalmazottakat, miszerint a 
szállodaiparnak az energiafelhasználásban rejlı ésszerősítési lehetıségek felé fordulása 
cselekvéssel is párosul. Az 5*-os szállodák elektromos energiafogyasztása csökkenı 
tendenciát mutat, ami a szerzık szerint két okkal magyarázható. Egyrészt annak ellenére, 
hogy a világítás kevesebb, mint egynegyedét teszi ki a szállodák elektromos energia 
fogyasztásának, mégis ezen a téren érhetı el a leglátványosabb megtakarítás pl. 
energiatakarékos izzók, a közlekedı terekben mozgásérzékelık, a vendégszobákban az 
áramellátást szabályozó elektronikus kulcskártyák alkalmazásával. Másrészt a 3-5*-os 
szállodaosztályban történt a legtöbb szobaegységet jelentı beruházás és felújítás a vizsgált, 
2003–2007-ig terjedı idıszakban (1. ábra), így okkal vélelmezhetı, hogy ezeknél már a 
korszerő energiahasznosítási technológiák kerültek alkalmazásra. Tekintettel arra, hogy a piac 
keresleti oldala érzékenyebben reagál – a szabad akaratából választott átmenti otthon, vagyis a 
szálloda költségeinek az árban történı érvényesítésére – mint a saját háztartása rezsijére, 
érthetı, hogy a szállodaipar bevételeiben egyre nagyobb részarányt képviselnek az 
energiaköltségek. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2003 2005 2007

%

5*

3*

 
 

1. ábra. Az energiaköltségek alakulása a bevételben (%)(Forrás: saját szerkesztés BEDİ ZS. 2008 
adatai szerint) 

 
2.2. Nem elég „zöld”-nek lenni, annak is kell látszani! 

 
A turizmusban részt vevı vendégek szálláshely-választási döntését nemcsak a 

meglátogatni szándékozott desztináció természeti adottságai formálják, de az átmeneti 
otthonául választandó szálloda környezettudatos magatartást sugalló/tükrözı kommunikációja 
is befolyásolja (SEITZ G. 2000). A vendégkör által méltányolt, környezetbarát magatartást 
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kifejezı, egyidejőleg a szállodának hosszú távon versenyelınyt biztosító tevékenységrıl szóló 
kommunikációnak a szerzık szerint három célcsoport irányában kell teljesülnie; (1) a 
Munkatársak, (2) a Szálláshely-szolgáltató szektor: szakmai szervezetek – versenytársak, 
valamint (3) az Üzleti források: közvetítık – vendégek. 

A munkatársak a napi feladataik ellátása során – ösztönösen vagy tudatosan cselekedve – 
jelentıs befolyást gyakorolnak a szálloda energiafelhasználására, ideértve az általuk kiszolgált 
vendég energiafelhasználását módosító/befolyásoló magatartásukat pl. világítás lekapcsolása, 
hımérséklet-szabályozó beállítása, mőszaki hibák azonnali jelentése. A munkatársak felé 
irányuló belsı kommunikációnak a tudatosságot kell erısítenie. Taktikailag a munkavállaló 
legérzékenyebb pontján, a munkaviszonyból származó jövedelmen keresztül érvelhet azzal, 
hogy az energiaköltségekkel való takarékosság javítja az eredményességet, így 
többletjuttatások forrása lehet. Stratégiailag a szálloda, mint munkahely hosszú távú 
fennmaradásával, a vendégek megtartásával és a környezetvédelem iránt elkötelezett, egyre 
bıvülı potenciális vendégkör megszerzésével érvelhet, ami a munkatársak egzisztenciájának 
biztosítéka. A munkatársak felé irányuló eredményes kommunikáció további haszna lehet, 
hogy a jó munkahelyi gyakorlatnak a saját otthonban is megvalósítható elemei csökkentik a 
háztartások energiafelhasználását, aminek kedvezı környezetterhelési hatásai össztársadalmi 
szinten is jelentkeznek. A nagy nemzetközi szállodaláncok pl. InterContinental, Ramada, 
Steigenberger már a ’90-es évektıl foglalkoztatnak környezetvédelmi felelıst/megbízottat 
(SEITZ G. 2000). 

A szektor szakmai szervezetei és a versenytársak felé irányuló kommunikáció az 
energiagazdálkodással és a környezetvédelemmel összefüggı megtett és távlati intézkedési 
elképzelésekrıl szól. Célja a szervezetben/szövetségben rejlı érdekérvényesítı képesség 
felhasználása az érintett szaktárcák, döntéshozók, törvényalkotók irányában, ideértve a 
forrásszerzési lehetıségekért való lobbizást is. További cél a szakma tájékoztatása az elért 
eredményekrıl. A másik irányból a szervezetek/szövetségek kínálnak a tagjaiknak lehetıséget 
a tagságuknak az energiagazdálkodás és a környezetvédelem területén elért eredményeik 
elismerésére, ami a versenytársaikat is cselekvésre ösztönzi. A Magyar Szállodaszövetség pl. 
kétévente meghirdeti a „Zöld Szálloda” c. pályázatát („Zöld Szálloda 2009–2010.” 
www.hah.hu). A Nemzetközi Szálloda és Étterem Szövetség egy komplex oktatási csomaggal 
segíti tagjainak – ideértve az oktatási intézményeket is – energiagazdálkodási, valamint 
környezetvédelmi – innovatív tervezı és megvalósító – tevékenységét (www.ih-ra.com). 

Az üzleti források felé irányuló kommunikáció a potenciális megrendelık meggyızését 
hivatott elısegíteni arról, hogy az adott szállodalánc, szállodacsoport vagy független szálloda 
átmeneti otthonként történı választásakor milyen konkrét, megtapasztalható – racionális 
energiafelhasználásra és környezetbarát üzemeltetésre irányuló – megoldásokra számíthat a 
vendég. A nemzetközi szállodaláncok és szállodacsoportok eltérı hangsúlyt helyeznek a 
kommunikációjuk említett formájára. Az IHG3 „innovation hotel” címmel mutatja be 
környezetbarát tevékenységét (www.ihgplc.com), a megújuló energiaforrások közül azonban 
csak a napenergiával foglalkozik. A Hilton a 2009-tıl kezdıdı 5 éves idıszakra, más 
környezetvédelmi céljai mellett az energiafogyasztásának 20%-os csökkentésérıl tájékoztat 
(http://hiltonworldwide.hilton.com), konkrét intézkedéseket azonban nem közöl. A Marriott 
tematizáltan tájékoztat a „zöld” tevékenységérıl. Több mint 250 szállodája az USA 
Környezetvédelmi Ügynöksége által alapított „ENERGY STAR” cím viselésére jogosult. 10 
éves tervében az üzemanyagok és a vízfogyasztás 25%-os csökkentése a célkitőzés, valamint 
a napenergia hasznosítását lehetıvé tevı berendezések beépítése szerepel 40 szállodájában 
(www.marriott.com). A vendégek szállodán belüli tájékoztatásának a nemzetközi és hazai 
gyakorlatban legáltalánosabban elterjedt módja a szobában jól láthatóan elhelyezett kiadvány, 

                                                 
3 InterContinental Hotels Group 



KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSPOLITIKA – TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS – TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁS 

 219 

amely a takarékosságra – világítás, főtés, szellızés, víz, törülközık többszöri használata – 
hívja fel a figyelmet, egyidejőleg kérve a vendégek közremőködését. 

 
2.3. Megújuló energiák és hasznosítási lehetıségeik a szállodaiparban 

 
A megújuló energiaforrások közül jelen tanulmány azokkal foglalkozik, amelyekhez a 

hazai adottságok különösen alkalmasak a szállodaiparban történı gazdaságos hasznosításra. 
Napenergia. Magyarországon a napsütéses órák száma 2000–2007 közötti idıszakban 

három mérıállomás adatai szerint 1900–2350 között változik (KSH 2007:434). A beérkezı 
napsugárzás energiája hazánkban 1175–1300 kWh/m2/év. A napenergia szállodai 
hıhasznosítása passzív és aktív módszerekkel történhet. A passzív módszer lényege a 
szállodaépület energetikai szempontból is tudatos tájolásában és épületgépészeti 
kialakításában rejlik, ami lehetıvé teszi a vendégeknek a napsugárzásnak hosszabb ideig kitett 
épületoldalon való elhelyezését és a szakaszolható főtés – vendégforgalomhoz igazított – 
mőködtetését. Az aktív módszer napkollektorok alkalmazásával történik, amelyek a használati 
melegvíz-elıállítás mellett az épület és az uszoda főtése tekintetében jelenthetnek megoldást, 
a meleg víz esetében a nyári idıszakban 80-10%-os, a téli idıszakban 20-40%-os energia-
megtakarítást eredményezve (HORVÁTH J. 2004). 

Geotermikus energia. A Kárpát-medence, ezen belül Magyarország adottságai kedvezıek 
a geotermikus energia hozzáférhetısége tekintetében, lévén, hogy a földkéreg az átlagosnál 
vékonyabb, így hazánk területének jelentıs részén a hımérséklet már 500 méterrel a 
földfelszín alatt meghaladja a 25 ºC-ot. A geotermikus energiában rejlı kedvezı potenciálok 
kihasználása jelenleg jellemzıen termálvíz formájában történik. A földhı – hıszivattyús 
módszerrel való – hasznosításához szükséges beruházás forrásigényének nagyságrendje 
jelenleg akadályozza az elterjedését (RUDLNÉ BANK K. 2008). Eredmények azonban vannak: 
a korábban hivatkozott „Zöld Szálloda” címet elnyert Zichy Park Hotel főtési rendszeréhez 
használt négy hıszivattyú magas hatásfokon – 1 kWh elektromos energiából 5 kWh főtési 
energia – mőködve, összesen 88 kW teljesítményt ad le (www.zoldtech.hu). 

Szélenergia. Az ebben a tekintettel különösen jó adottságokkal rendelkezı Dánia, 
Németország és Spanyolország kutatás-fejlesztési eredményei a korábban ismertnél jobb 
lehetıségeket látnak a villamos energia szélgenerátorokkal történı elıállításában. A hazai 
szélenergia-potenciál – többek között a szélerısség-kutatás eredményeit bemutató 
térképeknek köszönhetıen – egy évtized múlva a Magyarországon felhasznált villamos 
energia 3-5%-ának elıállítását teheti lehetıvé (RUDLNÉ BANK K. 2008). 

A biomassza és a vízenergia tekintetében a szállodák lehetısége az ilyen energiát elıállító 
erımővektıl való szükséglet-kielégítésre korlátozódik. A már mőködı szállodák stratégia 
energiapolitikai döntéséhez, de fıként a jelenleg még csak elképzelés-szintő szállodai 
beruházások döntés-elıkészítéséhez nyújthat segítséget a hazai megújuló energiapotenciál 
területi megoszlásának ismerete. 

 
 

3. Gyakorlati megközelítés a Novotel szállodalánc példáján keresztül 
 
Magyarországon már a rendszerváltás óta több szállodacsoport is mőködik, ezek közül a 

legnagyobb számban az Accor csoport képviselteti magát. Példaként a csoporthoz tartozó 
Novotel márkát választottuk ki, melybıl már öt tagszálloda megnyitotta kapuit (három 
Budapesten, egy Székesfehérváron és egy Szegeden). 

A gyakorlati megközelítés érdekében interjút készítettünk a Novotel Budapest Centrum 
igazgatójával, Domonkos Ferenccel, aki kivette a részét a székesfehérvári, majd a szegedi, 
végül az említett Novotel Centrum szállodák megnyitásának elıkészületeibıl is. Elıször 
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igazgatóhelyettese, majd igazgatója volt a székesfehérvári szállodának, majd (és jelenleg is) 
igazgatója a Novotel Budapest Centrum szállodának. Kérdéseinket a felhasznált energia 
szabályozásával kapcsolatban, és az alternatív megoldások keresésének tükrében tettük fel, 
melyekre a szállodacsoport vállalati újságjában és hivatalos honlapján található 
információkkal is alátámasztható válaszokat kaptunk. 

 
 

3.1. Fejlıdı márkák – nagyobb energiafogyasztás? 
 
Interjúnk központi eleme az volt, hogy vajon a Novotel esetében mennyire igazak azok a 

nemzetközi statisztikákban található adatok és kimutatások, melyek szerint a minıség iránti 
növekvı igények miatt bevezetett és nyújtott szolgáltatások többlet-energiaigénnyel 
párosulnak. A feltett kérdésekre adott válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy a Novotel 
szállodalánc nem tervezett növekvı energiafelhasználást, bár egyértelmően érzékelte azt, 
hogy a minıségfejlesztés további energiafelhasználást igényelne. Ugyanakkor nem is mondott 
le arról, hogy a minıség irányába mutató igényeket kielégítse, hiszen ez jövedelemtermelı, és 
egyúttal versenyképességének is az alapja. Arra helyezik a hangsúlyt, hogy az esetlegesen 
jelentkezı többlet-energiaigényt a korunknak megfelelı beruházásokkal tartsák kordában. Ez 
természetesen azokat a költségkímélı és innovatív eljárásokat foglalja magában, amelyek 
számba veszik az energiaárak emelkedését, és emellett az energiafogyasztás egyértelmő 
csökkenését tőzik ki célul. A kapott információk alapján az energiafogyasztást 10%-kal 
kívánják csökkenteni a 2009-es gazdasági évben, ami rövid távon még költségcsökkenést is 
eredményezhet. Ez azért is nagy szó, mert jelenleg a relatív költséggazdálkodás célkitőzései 
között legfeljebb a költségek és a bevétel arányának megırzése szerepel. 

 
 

3.2. Szálloda-beruházások és az energiagazdálkodás 
 
Ki kell emelnünk az épületfelügyeleti rendszert, melynek célja az, hogy az idıben változó 

igényeket a beállított prioritásoknak megfelelıen elégítse ki. Ebben a szállodában ez csak a 
közösségi terek légkezelését szabályozza, mivel itt van szükség a legnagyobb 
energiafelhasználásra, és ezeket kapcsolja ki idıszakosan a prioritások szerint, amennyiben a 
pillanatnyi energiafelhasználás túllép egy elıre meghatározott és lekötött energiamennyiséget. 
Ez azért is fontos, mert ha ennél a szálloda többet fogyaszt, pótdíjat kell fizetnie a 
villamosenergia-szolgáltatónak. A vendégszobák folyosóin való energia-megtakarítás céljából 
idıkapcsolókat alkalmaznak, azaz éjféltıl hajnali öt óráig minimálisra csökkentik a 
megvilágítást a folyosókon, hiszen vendég gyakorlatilag ebben az idıszakban nem hagyja el a 
szobáját. Ezt egy számítógép által vezérelt központi egységgel lehetett megoldani, amely 
folyamatosan nyomon követi az energiafelhasználást, és bizonyos területek (vendégszobák 
világítása az esti idıszakban) energiaszükségletét kielégíti adott idıszakban, míg másokét (pl. 
esetünkben a közösségi terek főtése) szünetelteti, vagy figyelmen kívül hagyja. Ha a prioritást 
élvezı területek energiaigénye csökken, akkor a korábban csökkentett üzemmódra kapcsolt 
területek energiaellátását is visszaállítja az optimális szintre. Ide kapcsolódik a hıcserélık 
alkalmazása is, mert ahol hulladékhı keletkezik, azt már nem szabad egy korszerő épületben 
teljes egészében elveszteni, hiszen az még alkalmas lehet pl. a garázs temperálására. 

A Novotel szállodaláncnak egyértelmő szándéka csatlakozni egy nagy nemzetközi 
szervezethez, az ausztráliai székhelyő Green Globe-hoz. Errıl a szándékról az Accor vállalati 
hírújságjában (MOSAIC 2008) is tettek már említést. Mivel a szervezethez való csatlakozás 
egyértelmően a környezettudatosság iránti elkötelezettség jele, ez kihat a vállalat arculatára, 
megítélésére és végsı soron eredményességére is. A cél az, hogy a világon üzemeltett közel 
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400 Novotel szálloda 80%-a rövidesen csatlakozzon a programhoz, amely érinti az 
alkalmazottak felkészítését, a tárgyi feltételrendszer, így az energiafelhasználással összefüggı 
berendezések felülvizsgálatát és esetleges optimalizálását a szervezet által lefektetett 
sztenderdek alapján. Fontos momentum, hogy a Green Globe az 1992-es Riói tanácskozás 
terméke, itt dolgozták ki a turisztikai szolgáltatókra vonatkozó kritérium-rendszert. A világ 
elsı zöld márkája a hulladékgazdálkodásra, a víz és az energiafogyasztásra is szigorú 
szabályokat alkotott, s a világ harminc országából hétszáz turisztikai szolgáltató csatlakozott a 
Green Globe eszméjéhez (FEKETE E. 2008). Sorra kapják meg szerte a világon a pályázó 
szállodák a Green Globe szervezet minısítését, és már-már verseny alakul ki az egyre 
„zöldebb” szálloda, illetve szállodacsoport cím elnyeréséért. A kifejezetten szállodákat érintı 
Green Globe programot 2006-ban tették közzé. A fent említett Accor vállalati újság 
beszámolója szerint 2008 elején megindult a szakemberek képzése és a csatlakozásra váró 
tagszállodák felkészülése a követelmények teljesítése érdekében. 

 
 
3.3. Az Accor csoport energiafogyasztása a megújuló energiafelhasználás tükrében 
 
Az Accor csoport tervei között már régóta szerepel megújuló energia (elsısorban 

napenergia) felhasználása is, melyet adatokkal is alá tudunk támasztani. A példa ettıl kezdve 
nemzetközivé vált, mert magyarországi szállodák esetében ez idáig erre még nem volt példa, 
az üzemeltetés során leginkább franciaországi tagszállodákban találkozunk a napenergia 
hasznosításával. 13 pontban foglalták össze azokat a fejlesztési területeket, melyekkel 
gazdaságosabban lehet a vizet és az elektromos energiát felhasználni. Ezek között egy 
célkitőzés jelenik meg a 12. pont alatt, ami arról szól, hogy a jelenleg 50 tagszállodában 
mőködı napkollektoros rendszert a jövıben 100 szállodára kívánja kiterjeszteni 
Franciaországban. 

Annak megvilágítására, hogy vajon mennyire számottevı a megújuló energia használata 
jelenleg, az Accor szállodacsoport hivatalos honlapján elérhetı adatokból tájékozódtunk. 
Ennek vizsgálatából kiderült, hogy az összes villamosenergia-felhasználáshoz mérten jelenleg 
még eltörpül a napenergia hasznosítása (2. ábra). 
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2. ábra. Az Accor csoport energia felhasználása 2003–2007 között (Forrás: saját szerkesztés a 
www.accor.com adatai alapján) 

 
Következtetésünk, hogy elıbb születtek meg az energiafelhasználás során az optimalizálást 

és a takarékosságot célzó intézkedések, a megújuló energia felhasználása még gyerekcipıben 
jár. Látható, hogy 2006 után a 2007. évben a felhasznált energia mennyisége csökkenést 
mutat, ami nem járt együtt az energiaköltség csökkenésével, csupán annak szinten tartása 
valósult meg. Kiemelendı, hogy a napenergia termelés és hasznosítás folyamatos és egyre 
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növekvı ütemő (3. ábra). 
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3. ábra. Az Accor csoport napenergia termelése 2003–2007 között MWh-ban (Forrás: saját 
szerkesztés a www.accor.com adatai alapján) 

 
Az említett erıfeszítéseknek és terveknek köszönhetıen további csökkenés várható az 

energiafelhasználás területén, és dinamikus fejlıdésnek indul a megújuló energiák és ezen 
belül a napenergia felhasználása. 

 
 

4. Összegzés 
 
A szállodaipar a fejlıdéstörténete során mindig nyitott volt az innovációra, a kutatás-

fejlesztés eredményeinek gyakorlati adaptálására. Ez a nyitottság többek között annak a 
mindig idıben történı felismerésnek köszönhetı, hogy a szolgáltatásait igénybe vevı utazók 
legalább annyit, de jellemzıen többet várnak el az átmeneti otthon komfortkörülményeitıl, 
mint a saját lakóhelyüktıl, lévén, hogy az elıbbiért külön fizetniük is kell. Az energiabıség 
korszakában a szolgáltatások terén többet és hosszabb ideig adni akarás versenye 
energiapazarló kínálathoz, a keresleti oldalon pedig nemtörıdöm magatartásformák 
kialakulásához vezetett. Az energiabıség megszőnése és a fosszilis eredető energiák belátható 
idın belüli kimerülésérıl szóló – egyre szélesebb rétegeket elérı – tájékoztatások a 
szállodaipart is újabb cselekvésekre késztetik. A változtatás stratégiájának irányultsága három 
területben foglalható össze: (1) racionalizáció az energiafelhasználásban, (2) takarékosságra 
ösztönzı kommunikáció, (3) megújuló energiaforrások bevezetése. 

A fenntartható turizmus nem képzelhetı el fenntartható fejlıdés nélkül. Hosszú távon 
pedig csak az a szálloda képes megfelelni a tevékenységében közvetlenül érdekeltek – a 
vendégköre, a munkatársai és a tulajdonosi köre – elvárásainak, amelyik egyidejőleg 
tiszteletben tartja a környezettel kapcsolatos össztársadalmi érdekeket is. 
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Szalontai Lajos1 
 

Megújuló energiaforrások használata az Eperjes–Tokaji-hegység területén 
 
 

Abstract 
 

The using of renewable energy sources in the Eperjes–Tokaji mountains: 
One of the biggest problems of mankind at the beginning of the 21st century is to satisfy increasing 

energy needs. It is estimated that fossil energy sources can be used until about the next century, and 
their use so far has significantly devastated the environment. I paid a great deal of attention to 
Eperjes–Tokaji mountains opportunities. In the past few years Hungarian energy politicians are 
becoming aware of the imperative need for searching and utilizing renewable energy sources due to 
the country’s commitments. 

We have to reconsider our energy policy, we have to increasingly rely on these energy sources, as 
the key to our country’s independence of energy imports are the renewable energy sources. I would 
like to present these opportunities in the above-mentioned mountains. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A XXI. század elején az emberiség egyik legégetıbb problémája a növekedı 
energiaigények kielégítése lett. A fosszilis energiahordozók kiaknázásának határai a 
következı századra tehetıek, és ezzel együtt a felhasználásuk által bekövetkezı 
környezetrombolás is jelentıs méreteket öltött. Az alternatív energiaforrások újbóli elıtérbe 
kerülése nem véletlen, és nem elhanyagolható jelenség. Számos olyan törekvés van a vezetı 
nagyhatalmak, a gazdasági közösségek részérıl, melyek ezek felhasználást sürgetik. A hazai 
energiapolitika az utóbbi években ébredt rá arra, hogy szükséges, sıt elkerülhetetlen az ország 
kötelezettségei miatt a megújuló energiaforrások felkutatása és kiaknázása. Ezekbıl az 
okokból kifolyólag szeretném megvizsgálni az Eperjes–Tokaji-hegység területén található 
megújuló energiaforrásokat és azok jelenlegi fel/kihasználtságát. 

 
 

2. A célterület természetföldrajzi jellemzése 
 
A Tokaj–Eperjesi-hegység (Zempléni-hegység) Magyarország északkeleti részén, a mai 

magyar határon túlnyúlva foglalja el a helyét a Kárpát-medencében, a Bodrog és a Hernád 
folyók ölelésében. Az Alföld és a Hernád széles síkságából fokozatosan kiemelkedı 
Szerencsi-dombvidékkel kezdıdik, északkeleti irányban húzódva Tállya és Mád felett már a 
600 méteres magasságot is meghaladja, és az ország határán, a Nagy-Milicben, a Remete-
hegy csúcsán éri el a 894 méteres csúcsmagasságot. Innentıl fokozatosan csökkenni kezd a 
magasság. Felszíni tagoltsága miatt a térség éghajlata nagyon változatos. Az évi 
napfénytartalom 1850–1900 óra, az évi középhımérséklet a hegység északi részén 6-7 oC, a 
déli oldalakon és a sík területeken eléri a 9-10 oC-t. Az évi csapadék a hegyekben 650 mm 
feletti, míg a sík tájakon 600 mm alatti. 

A hegyvonulat a miocén végi vulkánosság következtében jött létre. Fı kızetei az andezit 
és a riolit, illetve ezek tufái, melyet helyenként vastag lösztakaró is fed. Mutatóban jelennek 
meg a hegység egyes pontjain sekélytengeri lerakódásból származó kızetek is, annak 
bizonyítékaként, hogy tenger is mosta a tőzhányók lábait. 
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3. Az Eperjes–Tokaji-hegység területén található megújuló energiaforrások és azok 
jelenlegi fel-, illetve kihasználtsága 

 
� Napenergia: 

Az OMSZ felméréseibıl kiderül, hogy az évi napfénytartalom 1850–1900 óra. Ez a 
mennyiség megfelelı ahhoz, hogy gazdaságosan ki tudjuk használni ezt az energiaforrást. 
Értelemszerően a déli kitettségő lejtık az optimálisabbak ennek az erıforrásnak a 
felhasználására, míg az árnyékosabb északi lejtık kevésbé ideálisak. A napkollektorok és a 
napelemek piaci árainak csökkenése jelenti a kedvezı fordulatot az alkalmazásuk terén. Egyre 
több helyen látni nagyobb intézmények és új családi házak tetejére szerelt berendezéseket. 
Technikai újításoknak, az árak további csökkenésének köszönhetıen továbbra is egyre 
szélesedı körben fogják felhasználni a területen ezt a fajta energiahasznosítást, mely egy 
családi ház esetében már lefedheti az éves meleg víz és főtésigény 60-70% át is. 

� Szélenergia: 
Az Eperjes–Tokaji-hegység rendkívül kedvezı adottságokkal bír szélenergia 

szempontjából. A hegység nyugati oldalán található Hernád-folyó völgye szélcsatornaként 
mőködik az országunkba belépı szelek számára, így azok a völgybe belépve kecsegtetı 
szélsebességi adatokat szolgáltatnak. Az OMSZ megbízásából elkészített szélsebességi 
térképek is bizonyítják ennek helyes mivoltát. A hegység keleti oldalán is kedvezı mérési 
eredmények tanúskodnak arról, hogy érdemes ezzel az energiaforrás felhasználással 
foglalkozni ott. Jelentıs akadályt jelentenek azonban a NATURA 2000 program által lefedett 
területek, melyek természetvédelem alatt állnak, ezáltal építési tilalom vonatkozik rájuk. A 
jogszabályok enyhítésével, feloldásával ösztönözni lehetne a beruházókat a szélerımővek 
telepítésére. Külföldi cégek, fıleg német, spanyol beruházók már készítettek 
hatástanulmányokat, és benyújtották beruházási terveiket, de mivel a magyarországi 
energiapolitika itt is közbeszólt (a hálózatra csatlakozás problémái), így várnunk kell ezek 
megvalósulására is. Kiemelt helyen szerepel Hejce és Nagyrozvágy térsége szélerımőpark 
létrehozásának céljából (GÖİZ L. 2005). 

A kisebb, pár száz kW-os berendezésekhez már családok, magánemberek is 
hozzájuthatnak, lényegesen olcsóbban, mint jó pár évvel ezelıtt. Ezek elterjedése is várható a 
jövıben a családi házak, nagyobb gazdaságok területén. 

� Vízenergia: 
Az Eperjes–Tokaji-hegységben rejlı vízenergia potenciált érdemes megvizsgálni, a két 

nagy folyó, a Hernád és a Bodrog szemszögébıl. A fentebb említett folyók vízhozamai 
(Hernád 150 m3/s, Bodrog 100-150 m3/s) megfelelıek ahhoz, hogy kisebb, ún. 
törpeerımőveket telepítsenek rájuk. A Hernádon és annak malom-csatornáján szép számmal 
megtalálhatóak kisebb vízerımővek, melyek felújításával a nem mőködıket (Hernádvécse-
Méra) újra üzembe lehet helyezni, a mőködıek (Gibárt, Felsıdobsza) korszerősítésével pedig 
nagyobb elektromos áram termelést lehet biztosítani. 

További tervek vannak még a Hernádon kiépítendı erımővekre, melyek még a 
tervezıasztalon vannak. Ezek a következık: Hernádszurdok 1100 kW, Garadna 1000 kW, 
Szentistvánbaksa 1000 kW, Sóstófalva 1000 kW (SCHMIDT J. 2003). 

Az európai tendenciákhoz hasonlóan elıtérbe kell helyezni a kis- és törpeerımővek 
létesítését, amik 1-10 MW teljesítménnyel bírnak. A megyében található bıviző patakok, 
folyók megfelelı vízhozammal rendelkeznek éves viszonylatban is ezek gazdaságos 
üzemeltetéséhez. Megoldást jelenthet a sok vitát kiváltó, Magyarország elsı szivattyú tározós 
vízerımővének megépítése. A Magyar Energiahivatal már ki is adott egy 600 MW-os ilyen 
erımő építésére engedélyt egy a hazánkban felépítendı erımőre, a megfelelı helyszínt 
azonban még keresik. Az utóbbi években több hatástanulmány is napvilágot látott, a 
megvizsgált helyszínek a megyében a következık voltak: Szokolya, Hallgató-hegy, Magoska, 
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Fony, Hercegkút, Pengı-kı, Gönc, Sima, Mád. Ezek közül Sima és Mád települések melletti 
terület maradt talpon. A megyei közgyőlés nemrég viszont leszavazta valamennyi helyszínen 
való erımő építését, tehát még várat magára az efféle megújuló-vízenergiafelhasználás (GÖİZ 

L. 2005, BAZ-MEGYEI KÖZ-GYŐLÉS JELENTÉS 2007). 

� Geotermikus energia: 
Mint vulkáni hegységek többségében, a Tokaj–Eperjesi-hegységben is jelentıs szerepe van 

a már korábban keletkezett tektonikai elemeknek. Egyik legjelentısebb törésvonal az ÉNy–
DNy csapásirányú Szamos-vonal, melyet a Ronyva-patak is követ Sátoraljaújhelynél. 
Sárospatak–Végardónál viszont egy kiemelt rögben triász idıszaki mészkı található 200-300 
méter mélyen. Ezeket az idıs, üledékes kızeteket miocén kori tengeri üledékes és vulkáni 
kızetek fedik. Másik fontos törésvonal, mely a Radvány-völgy vonalán követhetı végig, 
Sárospatak és Füzérradvány között, ÉÉNy–DDK irányban. Harmadik fı vonal a Hernád-
vonal, mely a folyó vonalát követi, és geofizikai mérésekkel is jól kimutatható. Kisebb mellék 
vonalak is felfedezhetıek a területen, ilyenek például a Tokaj–Abaújszántó, illetve Tolcsva–
Gönc vonal, melyek szintén kisebb kitörési központokat jelölnek ki. 

A hegytömeg legnagyobb részét nagy és közepes szilárdságú és porozitású vulkáni 
kiömlési kızetek és törmelékeik (fıleg tufák) alkotják. Ezek nagy része közepes és jó 
vízvezetı és víztározó képességőek (eltömıdés esetén vízzáróak). A folyók és a patakok, 
illetve ezek mellékvölgyeinek iszapos-homokos-kavicsos hordalékai többnyire jó víztárolók. 
A kiemelt helyzető, meredek vulkáni kúpokról és gerincekrıl a csapadékvíz gyorsan a 
völgyekbe, a hegylábra fut le, ezért a geotermikus energia szempontjából a belsı részek nem 
érdemesek vizsgálatra. Vízföldtani szempontból fontos az elıbb leírt, a hegység nyugati 
peremén végigfutó termális vonal, mely Kéked–Gönc–Korlát–Abaújszántó–Szerencs 
irányban húzódik, és az említett települések felszálló viző langyos forrásait táplálja 
(GYARMATI P.–ZELENKA T. 1968). 

A termálvizek felhasználása a római idıkig is visszanyúlik az emberiség történetében. A 
Tokaj–Eperjesi-hegység nyugati és keleti peremén feltörı források és fúrt kutak vize sok 
kisebb-nagyobb fürdıtelepülés létrejöttében játszottak szerepet. A vízhımérséklet többnyire 
12-25 Celsius fok közötti értékeket mutat, egyik kiugró forrás a Sárospatak–Végardói forrás, 
mely az 50 Celsius fokot is eléri. 

A fıbb forrásokat, kutakat a történelem során a következı településeken jegyezték föl 
(EGEY E. 2006): Abaújszántó–Aranyosfürdı (21), Abaújalpár–Aranyosfürdı (16-18 °C), 
Bekecs (21 °C), Erdıbénye-fürdı (11-14 °C), Kéked (19-23 °C), Tolcsva (12-13 °C), Gönc 
(22 °C), Sárospatak–Végardó (25-50 °C). Az elıbb felsorolt települések környezetét meg kell 
vizsgálni, a kitermelhetı vízmennyiséget meg kell határozni, mert még az alacsonyabb 
hıfokúak is elegendıek ahhoz, hogy hıszivattyús megoldással gazdaságosan fel tudjuk 
használni a természet eme kincsét. A mezıgazdasági épületek főtése-hőtése már az 1960–70-
es években elkezdıdött, de nagy mértékben nem terjedt el. A már korábban kiépített főtési 
rendszereket fel kell újítani, és újabbakra állami, illetve EU-s pályázatok útján pénzt fektetni. 
A hıszivattyús megoldás terjedésével nem csak nagyobb intézmények épületeit lehet főteni, 
hanem családi házak felmelegítését, illetve hőtését is szolgálhatja a földhı. A turizmus 
fellendülését is hozhatja egy-egy igényesen megépített, felújított strand, illetve fürdı. 
Sárospatak–Végardó fürdıje folyamatos fejlesztés alatt áll. Bıvülı medenceszámmal, 
látványos vendégszám növekedést ért el az utóbbi évek beruházásai által. 

� Termıföld, Biomassza: 
A csapadékosabb hegylábaknál jó minıségő termıföld adja az alapját az energianövények 

(energianád, energiafő, repce, burgonya, kukorica) termesztésének. A cukorrépa termelés és a 
cukoripar visszaszorulásából/megszőnésébıl és a közeljövıben megépülı szerencsi 
biomassza erımőbıl adódóan a jövı energiaforrásaihoz tartoznak az energianövények, 
melyeket vagy a főtıérték miatt, vagy az olajtartalmuk miatt (repce) a biodízel, vagy magas 
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keményítıtartam (kukorica, burgonya) miatt bioetanol elıállításához termesztenek. Maga az 
erımőben közvetlenül foglalkoztatottak száma meg fogja közelíteni a 150 fıt, míg a 
közvetetten foglalkoztatottak száma, tehát a mezıgazdasági oldalon résztvevık száma 1000–
1500 ember megélhetését jelenti majd. 

A hegyvidéki terület jellegébıl fakadóan a fa, mint elsıszámú biomassza alapanyag adva 
van. Ésszerő keretek között a megfelelı utánpótlás biztosított, persze az újratelepítésrıl, 
ültetésrıl gondoskodni kell. A hegyközi falvakban megvalósulhat a főtıalapanyagnak 
minısülı biobrikett gyártása is, mely az adott települések főtési költségeit csökkentheti. Hisz 
az alapanyag adva van, a megfelelı technológia az EU által kínált támogatásokból 
beszerezhetı. A hegység területén fıleg a peremvidékeken, a Hernád-völgyében, a Bodrog 
mentén, illetve a Szerencsi-dombságon termesztenek és termeszthetnek energianövényeket. 
Jelentıs potenciált rejtenek magukban a már mezıgazdasági termesztés alól kivont parlag 
területek, melyek a jelenlegi magyarországi agrárkörülmények közepette nem gazdaságos 
kihasználtsággal bírtak. 

 
 

4. Összegzés 
 
Az Eperjes–Tokaji-hegység területét megújuló energiaforrások szempontjából vizsgálva 

arra a következtetésre juthatunk, hogy nagyon nagy értékek rejlenek a célterületen. Kiemelten 
kell feltérképezni geotermikus-, szél-, illetve vízenergia szempontjából. Az Európai Uniós 
támogatások és a magyar állam közremőködésével ösztönözni kell a kutatásokat, és az 
eredmények után a beruházások elkezdését. Ez nem csak az adott településen élık számára 
fontos, hanem nemzetünk energiafüggıségének csökkentése miatt is, mert mint láthatjuk, a 
megfelelı alternatív energiaforrások megvannak, csak ki kell(ene) használnunk azokat! 
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A szélenergia társadalmi elfogadottságának mérése és felhasználása a 
területi tervezésben 

 
 

Abstract 
 

The Public Acceptance Index (PAI) developed is an indicator suitable for the measurement of 
public support in connection to the installation of wind power plants as well as, with minor 
modifications implemented, of other renewable energy related investments. By applying it as a tool, 
weaknesses of the given project, from the social point of view, can become apparent of which 
knowledge may be useful for all players involved in regional planning in order to achieve greater 
public support for such projects. The indicator is based on the results of questionnaire surveys carried 
out in the target areas and consists of 7 criteria: (1) Reduction of the ecological footprint; (2) Socio-
economic benefits, improvement of the quality of life; (3) Costs; (4) Autonomy; (5) Supply security; 
(6) Disturbance; (7) Satisfaction. 

The method developed is introduced below through the results of surveys carried out for 3 wind 
turbines in Hungary. 
 
 

1. Bevezetés 
 

Ma már elfogadott tény, hogy a fenntartható fejlıdés koncepciója három, egyenlı 
fontosságú (környezeti, gazdasági, társadalmi vagy társadalmi-kulturális) komponensre épül. 
A fenntartható regionális fejlesztések eredményes megvalósításához ezen komponensek 
érvényesítése közötti optimális összhang megtalálása, és azoknak a hosszú távú jövıképpel 
történı összhangba hozása szükséges. A fenntarthatóság jegyében készülı regionális 
fejlesztési stratégiák tervezése során – ennek megfelelıen – kell figyelembe venni a fejlesztést 
befogadó környezet lakosságának és az odalátogatóknak a véleményét és az elvárásait is. 

A projekt-finanszírozás általában a prioritást élvezı intézkedéseket igyekszik támogatni, 
akár külön erıforrások biztosítása révén is. Ezen a mechanizmuson keresztül a profitorientált 
szféra helyi fejlesztéseiben, az üzleti tervekben is megjelennek a fenntartható fejlıdés 
alapelvei (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra. A fenntartható fejlıdés elvének érvényesítése a helyi önkormányzatok és a vállalkozói szféra 
különbözı szintő terveiben (EDOFF P. 2006 alapján PATKÓS CS.−BAROS Z. 2007) 
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A megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó beruházások sikerességéhez komplex 
társadalmi-gazdasági-politikai-ökológiai kompromisszumnak kell megvalósulnia, ezen 
feltételrendszer társadalmi szegmense azonban önmagában is igen összetett, azt több tényezı 
is befolyásolja. Ezek ismerete a beruházás megvalósítása és sikere viszonylatában igen fontos 
lehet; ennek eléréséhez olyan módszerre van szükség, amely lehetıvé teszi a felmerülı 
társadalmi hatások és problémák számszerősítését, ezzel hatékonyan segíti a beruházásban 
érdekelt döntéshozók munkáját a nagyobb mértékő lakossági támogatás elérésében, és végsı 
soron a hatékonyabb megvalósítás érdekében. A szélerımővek telepítéséhez és mőködéséhez 
kapcsolódó egyes részproblémák (pl. NIMBY – Not In My Backyard) kezelése szükséges, 
mielıtt a probléma egészének kezelése megtörténik (BURNINGHAM K. 2000). 

 
 
2. A szélenergia hasznosításának általános társadalmi aspektusai és hatásvizsgálata 
 
A szélerımővekhez kapcsolódó társadalmi elfogadottságot általánosságban az alábbi 

tényezık befolyásolják: 
� a lakosság gazdasági indíttatású viselkedése (az energiára fordított kiadások 

csökkenése), 
� a környezeti tudatosság mértéke (a környezetterhelés csökkenése), 
� a lakosság technológiáról (annak elınyeirıl és hátrányairól, megbízhatóságáról) 

alkotott ismeretei (figyelembe véve az újdonságok felé megnyilvánuló 
bizonytalanságot), valamint 

� az adott létesítmény zavaró hatásai (hang-, fény-, vizuális hatások stb.). 
Egy-egy ilyen létesítmény tájképformáló tényezı – sıt például STANTON C. (1996) szerint 

egy adott térség meghatározó látványa – is lehet a maga nemében, hiszen beleépül a 
természetes környezetbe, és mint ilyen, a mindennapi percepción keresztül fontos részét 
képezi az adott helyen élı közösség identitásának, kultúrájának is (BAROS Z.−PATKÓS CS. 
2004). A legtöbb helynek megvan a saját maga identitása, amely a hely fizikai tulajdonságait 
és funkcióit, valamint az ahhoz kapcsolódó szignifikanciákat foglalja magában (ENTRIKIN J. 
N. 1991); ez RANNIKKO P. (1997) szerint egyrészrıl vizsgálható úgy is, mint az egyén helyhez 
főzıdı kapcsolata, másfelıl, mint kollektív helyi identitás. Ez utóbbi hosszú távú társadalmi 
gyakorlat eredményeként alakul ki, sok esetben viszonylag könnyen változtatható, 
ugyanakkor fontos, hogy a közösséget érintı változások ne legyenek túl gyorsak vagy 
radikálisak, hiszen azokhoz az érintett közösség csak fokozatosan képes alkalmazkodni. 
Olyanoknak kell lenniük, amelyeket az egyén el tud viselni, és amelyeket be tud fogadni. 
Ahogy azt VANCLAY F. (2002) is megjegyzi, különösen az idısebb korosztály esetében 
figyelembe kell vennünk az adott tájhoz, tájképhez főzıdı szorosabb érzelmi kötıdést, 
aminek következménye lehet az, hogy bármilyen változást nehezebben fogadnak el. 

A szélerımővek épített és építetlen környezetre, valamint emberre gyakorolt hatásai igen 
jelentıs regionális különbségeket mutatnak. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy 
bizonyos hatások (pl. zajkibocsátás, tájesztétika) megítélése meglehetısen szubjektív, és 
erısen függ a véleményt alkotó egyén és a létesítmény kapcsolatától, amely (a lakossági 
támogatás) a tapasztalatok szerint a tervezés és a megvalósítás különbözı fázisaiban jelentıs 
változáson esik át. Ennek – akár a projekt megvalósulását is veszélyeztetı – mélypontja a 
szélerımővek esetében azok felépítésekor figyelhetı meg. Ezen környezeti hatások 
kogníciója (a környezeti jelenségek tárolása, szervezése, rekonstrukciója és képi visszaidézése 
– HOLAHAN C. J. 1982) ugyanis nagyban befolyásolhatja az emberek környezeti attitődjeinek, 
az adott környezet iránti érzéseinek kedvezıtlen irányba történı elmozdulását. A megváltozott 
viszonyok közvetlen megtapasztalása a hozzáállás egyik legerıteljesebb alakító tényezıje 
(FAZIO R. H. 1995). 
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3. Módszer a szélenergia társadalmi elfogadottságának mérésére 
 
A szélenergetikai projektek lehetséges társadalmi hatásainak (és indikátorainak) listája 

korábbi társadalmi hatástanulmányok (JUSLÉN J. 1995, VANCLAY F. 2002, POPE J. 
M.−ANNANDALE D. D.−MORRISON-SAUNDERS A. 2004) egyes részei alapján került 
összeállításra (1. táblázat). 

 
1. táblázat. A szélenergia-projektek társadalmi hatásindikátorai 

 

 Tényezı Leírás 

1 
Az ökológiai lábnyom 
csökkenése 

Környezetvédelmi elınyök megjelenése egyéni/települési szinten. 

2 
Társadalmi-gazdasági elınyök, 
az életminıség javulása 

Lakásviszonyok, foglalkoztatottság, közösségi, egészség, valamint 
egyéb társadalmi-gazdasági elınyök megjelenése egyéni/települési 
szinten. 

3 Költségek Az egyénenként/háztartásonként jelentkezı költségek csökkenése 

4 Autonómia 
Az egyéni/települési áram- és/vagy energiaellátás önellátóvá 
válásának lehetısége. 

5 Ellátásbiztonság 
Az energia-/áramellátás biztonságával és a beruházás hatásaival 
kapcsolatos bizonytalanság (a technológia fejlettségi szintjének 
megjelenése). 

6 Zavaró hatások 

Az egészségre és életvitelre gyakorolt zavaró hatások jelentkezése 
(nem feltétlenül a projekt hatása): 
- vizuális hatások, 
- zajhatás, 
- emberi egészségre gyakorolt (valós/érzékelt/mentális) hatások 
- a tájképre gyakorolt hatás (a tájkép fontossága, arculatváltása) 
- madárvilágra gyakorolt hatás. 

7 Elégedettség 

A projekt sikerének/sikertelenségének (az elızetesen ígért elınyök 
elmaradása) általános megítélése, a projekttel kapcsolatos általános 
vélemények (érdekcsoportok esetleges megalakulása), további 
beruházások támogatása. 

 
Ezen tényezık vizsgálatához ismerni kell az érintett területen jelentkezı lakossági 

véleményeket, ehhez kérdıíves felmérés elvégzése tőnik célszerőnek. A mintavétel 
mennyiségi reprezentativitásán túlmenıen törekedni kell arra, hogy az érintett település(ek) 
minden részébıl kapjunk válaszokat, illetve, hogy a válaszadók életkor és nem szerinti 
eloszlása tükrözze a település lakóinak életkor és nem szerinti eloszlását. A kérdıív 
összeállításánál törekedni kell arra, hogy felmérhessük a válaszadók potenciális zavaró 
hatásokkal kapcsolatos érzékenységét, a szélerımővekkel kapcsolatos fıbb ismereteit, azok 
elfogadottságát, a hasznosításukból fakadó környezeti, társadalmi-gazdasági elınyök és a 
zavaró hatások megítélését. 

 
Az Elfogadottsági Index 
A felmérések eredményeibıl, a fent említett hét szempont alapján létrehozható egy 

Elfogadottsági Index (Public Acceptance Index – PAI), amely az adott beruházáshoz 
kapcsolódó lakossági vélemények mérésére alkalmas mutatószám. Az egyes tényezık 
mutatóit azoknak a megkérdezettek válaszaiban történı megjelenése képezik. 

A zavaró hatások kapcsán fontos leszögezni, hogy a helyi adottságoknak megfelelıen az 
egyes zavaró hatások más-más helyszínen eltérı fontossággal bírhatnak. Egy, amúgy jelentıs 
zavaró hatás egy másik helyszínen egyáltalán nem jelentkezik. Ebbıl következıen az egyes 
hatások fontosságának figyelembe vételével (1 és 5 közötti értékekkel, ahol az 5-ös érték az 
adott telepítési helyen jelentkezı legfontosabb zavaró hatást jelzi) adtuk meg, a 2. táblázatban 
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összefoglalt tényezık figyelembevételével. Ezek révén a befogadó környezet zavaró 
hatásokra való érzékenységét nyílt lehetıségünk értékelni 1 és 5 közötti skálán. 

 
2. táblázat. A szélerımővek zavaró hatásai – szempontok az Elégedettségi Index számításához 

 

Vizuális hatások 
− az objektum elhelyezkedése (domborzat jellege) 
− a lakosság (a minta átlagos) fényérzékenysége 

Zajhatás − a lakosság (a minta átlagos) zajérzékenysége 

Tájképre gyakorolt hatás 

− az erımő mérete (magassága; darabszám) 
− láthatósága (takarás) 
− elhelyezés (térköz – több turbina esetén) 
− tájképben elfoglalt szerepe 
− közelben lévı tájértékek 
− tájkarakter (domborzat) 
− kontraszt 

Élıvilágra (madárvilágra) 
gyakorolt hatás 

− a telepítés helyen vonulási útvonal található-e 
− a telepítés helye fészkelıhely és/vagy élıhely közelében található-e 
− az érintett fajok testmérete 
− az érintett fajok védettségi foka 
− az érintett fajok száma 

 
Az Elfogadottsági Index a hét tényezıre számított százalékos értékek számtani közepe, 

százalékban kifejezve. Értéke 0 és 100% között változhat, amelyet a beruházások 
sikerességének függvényében 5 kategóriára különíthetünk el. 

A felhasznált változók magas számára tekintettel célszerő olyan vizuális módszert 
alkalmazni, amely a felhasználó számára a változók közötti könnyebb eligazodást teszi 
lehetıvé. Ennek elsı lépéseként a zavaró hatások kerülnek ábrázolásra, oszlopdiagram 
segítségével, melyen ugyanakkor feltüntetésre kerül a zavaró hatásokkal kapcsolatos 
lakossági véleményekre kiszámolt átlagérték is. Ezt követıen, ugyanilyen módon ábrázoljuk a 
szélenergia társadalmi elfogadottságához rendelt hét tényezıhöz kapcsolódó lakossági 
véleményeket, valamint az azok alapján kiszámított Elfogadottsági Indexet. 

Módszerünket 3 magyarországi szélerımő (Kulcs, Mosonszolnok és Felsızsolca) lakossági 
elfogadottságának mérésére alkalmaztuk, ennek eredményeit röviden az alábbiakban foglaljuk 
össze. 

 
 

4. A módszer alkalmazása 
 
A 3 szélerımő kapcsán elvégzett vizsgálat eredményeibıl kiderült, hogy az érintett 

települések lakossága alapvetıen pozitív fejleménynek tartja a szélerımővek telepítését. A 
szélerımőveket ellenzık által sokat hangoztatott negatív hatások a válaszokban csak 
esetenként jelennek meg, összességében azt mondhatjuk, hogy a válaszadók mindhárom 
erımővet szépnek, illetve látványosnak gondolják, így megépítésükkel a korábbi tájkép 
pozitív irányban változott. A turbinák által kibocsátott zajt mindössze néhányan (az erımő 
tıszomszédságában élık) tartják zavarónak, illetve hangosnak. Ezek a zavaró hatások csak a 
lakóházukon kívül tapasztalhatók – ritkán, idıszakos jelleggel. A megkérdezettek döntı 
többsége szerint szélerımővek a környék madárvilágára jelentısebb hatást nem gyakoroltak, 
és a helyi lakosság esetében nem következett be egészségkárosodás. 

Fentiek alapján a 3 szélerımő társadalmi elfogadottságát a 2. ábra mutatja. 
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2. ábra. A Kulcsi (felül), a Mosonszolnoki (középen) és a Felsızsolcai (alul) Szélerımő Elfogadottsági 
Indexe 

 
A kiszámított Elfogadottsági Index értéke 61,49% (Felsızsolca) és 64,43% (Kulcs) között 

változik, amely a vizsgált projektek általános társadalmi elfogadottságát és a lakosság 
elégedettségét mutatja, ugyanakkor felhívja a figyelmet néhány olyan problémára is, 
amelynek kezelése nélkül ez a támogatás könnyen elveszhet. 
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Tanulságos, hogy a válaszokban csak korlátozottan jelennek meg a szélenergia 
hasznosításából fakadó társadalmi-gazdasági elınyök vagy akár a helyi energia-elıállítás 
lehetısége. Az olcsóbb energiához való jutás lehetıségének alacsony aránya Felsızsolca 
esetében szembetőnı. Az ellátásbiztonsággal kapcsolatban nem merültek fel kifogások, fontos 
tehát azt is látnunk, hogy magát a technológiát a megkérdezettek alapvetıen megbízhatónak 
tartják. 

 
 

5. A módszer felhasználhatósága 
 
Az Elfogadottsági Index tehát olyan mutató, amely alkalmas a szélerımővek telepítéséhez 

– és kisebb módosításokkal más megújuló energetikai beruházások megvalósításához – 
kapcsolódó lakossági támogatottság mérésére. Az elvégzett vizsgálatok eredményeként 
láthatóvá válnak az adott projekt társadalmi szempontból értelmezett „gyenge pontjai”. Ezek 
ismerete a regionális tervezésben érintett szakemberek számára jelenthet segítséget, hiszen a 
nagyobb társadalmi támogatás eléréséhez az igazán problémás kérdések megoldására 
összpontosíthatnak: legyen szó akár a beruházáshoz kapcsolódó kommunikációs stratégia 
kidolgozásáról, vagy a külföldi szakirodalom által az egyes projektek sikeres 
megvalósításának egyik kulcselemeként említett, az érintetteknek a tervezés folyamatába 
történı mielıbbi bevonásáról. 

Ugyanazon beruházás esetében a felmérés elvégezhetı a beruházás elıtt a tervezés 
különbözı fázisaiban, majd annak megvalósítását követıen, akár rendszeres idıközönként 
ismételve is, ily módon lényegében a beruházás sikerességének idıbeli alakulása válik 
mérhetıvé. Hasonlóképpen alkalmas különbözı projektek összehasonlítására is. 
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Kardos Levente1 
 

A biogáz mennyiségének növelése fizikai és kémiai módszerekkel egy 
kommunális szennyvíztisztító telepen 

 
 

Abstract 
 
In treating anaerobic wastewater sludge, methane containing biogas can be gained from wastewater 

sludge, the use of which for energetical purpose has a determinative significance for the wastewater 
treating plants. An increase in the biogas volume can be attained if the processes of anaerobic 
decomposition are thoroughly understood. The process of anaerobic decomposition is determined by 
the temperature; the substrate quantity and its composition; the loading and toxic materials 
accidentally being present. In our experimental work through changing the physical and chemical 
parameters of the decomposition (physical methods: temperature change; preliminary sludge 
treatment, chemical-biological methods: change in the substrate composition; utilization of an enzyme 
product) biogas volume has been increased in the pilot plant and plant conditions in the Wastewater 
Treatment Plant of South Pest. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Az anaerob szennyvíziszap kezelés (rothasztás) során a szennyvíziszapból metántartalmú 

biogáz nyerhetı, amelynek energetikai célú felhasználása a szennyvíztisztító telep számára 
meghatározó jelentıségő. A lebontás során keletkezı biogáz fedezi többek között a 
szennyvíztisztító telep hı- és villamosenergia-fogyasztásának jelentıs részét, ezért a biogáz 
mennyiségének növelése kiemelt feladat. A biogáz mennyiségének növelését az anaerob 
lebontás folyamatainak alapos megismerésével érhetjük el. Az anaerob lebontás folyamatát a 
hımérséklet, a szubsztrát mennyisége és összetétele, a terhelés, valamint az esetlegesen 
jelenlévı toxikus anyagok határozzák meg (SCHROEDER E. D. 1977, MALINA J. F.−POHLAND 

F. G. 1992). 
Kísérleti munkánk során a lebontás fizikai és kémiai paramétereinek megváltoztatásával 

(fizikai módszerek: hımérsékletváltoztatás, az iszap elıkezelése; kémiai-biokémiai 
módszerek: szubsztrát összetételének változása, enzimkészítmény alkalmazása) növeltük a 
biogáz mennyiségét félüzemi és üzemi körülmények között a Dél-pesti Szennyvíztisztító 
Telepen (Fıvárosi Csatornázási Mővek Zrt., Budapest). A fermentorban lejátszódó 
folyamatok nyomon követésére a klasszikus kémiai paraméterek mellett (száraz anyag, 
szerves anyag, kémhatás, illósav, lúgosság, gázösszetétel, gázmennyiség) a korábban 
sikeresen alkalmazott enzimaktivitás vizsgálatokat (dehidrogenáz, lipáz, proteáz, celluláz) is 
használtuk. E tanulmányban összefoglaljuk az anaerob fermentációt meghatározó 
legfontosabb tényezık fizikai, kémiai-biokémiai módszerekkel történı megváltozásának 
hatásait. 

 
 

2. Szakirodalmi áttekintés 
 
A fizikai módszerekkel történı változtatás közé a hımérsékletváltoztatás, illetve az iszap 

elızetes mechanikai roncsolása tartozott. A metántermelés hımérsékletfüggésének vizsgálata 
a régmúltra tekint vissza. A metántermelés 0 ºC felett megkezdıdik (pszichrofil tartomány: 
                                                 
1 Kardos Levente Budapesti Corvinus Egyetem, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, Budapest 
E-mail: levente.kardos2@uni-corvinus.hu 
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0-25 ºC között), majd a hımérséklet emelésével összhangban növekszik a mennyisége. 
Számos szerzı vizsgálta a hımérséklet szerepét az anaerob lebontásban, akik a metántermelés 
optimális hımérsékletének a 35-40 ºC közötti (mezofil) tartományt javasolták, illetve 
drasztikus gáztermelés visszaesésérıl számoltak be 42 ºC felett (FAIR G. M.−MOORE E. W. 
1934, LAWRANCE A. W.−MCCARTY P. L. 1969, GARBER W. F. 1982). Ma már tudjuk, hogy 
nem egy, hanem két optimális hımérsékleti tartományról beszélhetünk (MALINA J. 
F.−POHLAND F. G. 1992). A második, termofilnak nevezett hımérsékleti tartomány optimuma 
55 ºC körül van. A mindennapi gyakorlatban gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a 
35 °C (mezofil) és az 55 °C (termofil) hımérséklető lebontás terjedt el. Mezofil hımérsékleti 
tartományról 25-45 °C között, míg termofil hımérsékleti tartományról 45-60 °C között 
beszélhetünk. 60 °C felett drasztikusan lecsökken, míg 70 °C felett szinte megszőnik a 
gáztermelés, errıl számolnak be MALINA J. F.−POHLAND F. G. (1992) összefoglaló 
munkájukban. Ugyanezt támasztották alá félüzemi körülmények között végzett hımérséklet 
átüzemelési kísérleteink is (KARDOS L. ET AL. 2009). 

A szerves anyagnak a szennyvíziszappal történı összekeverése elıtt, illetve külsı, 
szubsztrátmentes szennyvíziszap fermentációja elıtt a lebontást elısegítı elıkezelési 
eljárásokat (fizikai módszerek) alkalmazhatnak a gázkihozatal növelése érdekében. Az 
elıkezelési eljárások között legelterjedtebb a könnyen bomló szerves anyagok 75 °C-os 
elıpasztırizálása és homogenizálása. Majd az így elıállított szubsztrátot keverik össze a 
szennyvízteleprıl származó szennyvíziszappal. Az iszap elıkezelése során találkozhatunk 
ultrahangos elıkezeléssel, mely során az iszap pelyhek struktúráját adott frekvenciájú 
ultrahanggal roncsolják. Kísérleti munkánk során elızetes mechanikai roncsolásnak 
(kavitronozás) tettük ki a szennyvíziszapot. 

A biogáz képzıdés szempontjából a leghatékonyabbak a zsírok, majd a fehérjék és a 
szénhidrátok, amelyek természetesen a szennyvíziszapban megtalálhatók. A termelt biogáz 
mennyisége növelhetı külsı, nem szennyvíziszap eredető szerves anyag (koszubsztrát) 
bejuttatásával. Koszubsztrátként alkalmazható többek között tej-, cukor-, gyógyszeripari 
szennyvíz, illetve mezıgazdasági növényi hulladék is. Kísérleti munkánk során félüzemi és 
üzemi fermentorokban az iszap szervesanyag-tartalmát tejipari szennyvíz, illetve szárított, 
aprított fő adagolásával változtattuk. 

A biogáz mennyisége jelentısen növelhetı a fermentorba adagolt különbözı 
enzimkészítmények alkalmazásával is. A szakirodalom (COWATEC AG) alapján 
megállapítható, hogy jelentıs eredményeket értek el a szennyvíziszaphoz adagolt növényi 
hulladékok (cellulóz és a hemicellulóz) bontásában a szennyvíziszaphoz adagolt MethaPlus® 
(COWATEC AG) enzimkészítmény segítségével, amely celluláz, xilanáz, β-glükanáz 
enzimkivonatot tartalmaz. Az enzimkivonat alkalmazható mind mezofil, mind pedig termofil 
körülmények között 7,5–8,0 pH intervallumban. A szakirodalmi adatok alapján a gázkihozatal 
12-30%-kal növekedett, és a gázösszetételen belül javult a metán mennyisége is. Munkánk 
során laboratóriumi körülmények között vizsgáltuk az enzimkészítmény alkalmazásának 
lehetıségeit. 

 
 

3. Kísérleti eszközök és módszerek 
 
Kísérleti munkánkat a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep (Fıvárosi Csatornázási Mővek 

Zrt., Budapest) félüzemi (1. ábra) és üzemi fermentoraival (2. ábra) végeztük. A 
fermentorban lejátszódó folyamatok nyomon követésére a klasszikus ellenırzı paraméterek 
(száraz anyag, szerves anyag, kémhatás, illósav, lúgosság) meghatározását a Standard 
Methods alapján végeztük. Ezen paraméterek mellett vizsgáltuk az iszap enzimaktivitását is 
(dehidrogenáz, proteáz, lipáz, celluláz). Az iszapok enzimaktivitás vizsgálataira nincsenek 
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nemzetközileg elfogadott elıírások, ezért ezeket korábbi szakirodalmak alapján módosítottuk. 
Az alkalmazott enzimaktivitások receptjei megtalálhatók a KARDOS L. ET AL. (2009) 
cikkünkben. A biogáz gázösszetételét magyar szabvány (MSZ 5313 – 57) alapján határoztuk 
meg, amely a könnyen oldható gázkomponensek elnyeletésén, illetve a metán komponens 
elégetésén alapul. A képzıdött gáz mennyiségét gázórával mértük. 

 

 
 

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

 
 

2. ábra. Üzemi anaerob fermentorok (FCSM Zrt., Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep, Budapest) 
 

4. Eredmények és következtetések 
 
A hımérséklet átüzemelési kísérleteink eredményei közül kiemelnénk, hogy a 

hımérsékletemelés hatására jelentısen növekedett a gáztermelés. Az átlagos mezofil 
gáztermelés 2,57 m3/nap értékrıl 4,13 m3/nap átlagos termofil gáztermelés értékre változott. 
60 ºC felett a gáztermelés jelentısen lecsökkent, értéke nem érte el az átlagos 0,5 m3/nap 
értéket. A hımérsékletemelés hatására a gáz összetétele is megváltozott. A metán mennyisége 
mezofil hımérsékleten 55 V/V%, míg termofil hımérsékleten 60 V/V% körül alakult, de 
60 ºC fölött jelentısen csökkent, 70 ºC felett pedig 10 V/V% körül ingadozott. 

Az ellenırzı paraméterek csoportjába tartozó illósav koncentrációja növekedett, majd 
termofil hımérsékleten csökkent, majd ismét emelkedett a hımérséklet emelkedés hatására. A 
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lúgosság kismértékő növekedése volt megfigyelhetı. A sejtek összaktivitását jellemzı 
dehidrogenáz enzimaktivitás jól kiegészítette az ellenırzı paraméterek csoportját, mely 
szintén a hımérsékletemelkedés hatására nıtt, míg 60 ºC felett jelentısen csökkent. 

Az anaerob rothasztás elıtt az iszap elızetes mechanikai roncsolásával is növelhetjük a 
biogáz mennyiségét. Két párhuzamosan üzemeltett reaktor közül az egyik esetén a rátáplálást 
megelızıen kavitronos kezeléssel (ultrahangos kezelés) roncsoltuk az iszappelyheket. A 
kontroll reaktor gázkihozatalához képest 10%-kal nıtt a fajlagos biogáz kihozatal. Ebben az 
esetben is, elsısorban a dehidrogenáz enzimaktivitás nagyobb koncentrációja jelezte az 
elıkezelés kedvezı hatását. 

A kémiai-biokémiai módszerek csoportjába tartozik a külsı szubsztrát adagolása. 
Kísérletünket egy félüzemi fermentorban végeztük közel négy hónapig. Kísérleti munkánk 
során termofil körülmények (átlag 55 °C) között cellulóz hulladék (szárított, aprított fő) 
szennyvíziszappal történı együttes rothasztását végeztük A fő hulladék adagolását megelızte 
egy 36 napig tartó kontroll idıszak, amely alatt csak szennyvíziszap rátáplálás történt. A 
kontroll idıszakot 76 napos főrátáplálási periódus követte, amely alatt minden munkanap 1,5 
kg szárított, darált füvet adagoltunk a 200 dm3 szennyvíziszap mellett. 

A kontroll idıszak átlagos gáztermelése 1,50 m3 volt naponta, a főadagolás hatására 
átlagosan 2,18 m3 gáz képzıdött, ez 47%-os növekedést jelent. A kísérleti periódus teljes 
ideje alatt a klasszikusnak számító ellenırzı paraméterek nem mutattak megfelelı kapcsolatot 
a fermentorban bekövetkezı változásokkal, illetve a gázmennyiséggel. Az illósav mennyisége 
a kezdeti ingadozás után a főadagolás alatt 1096±48 mg CH3COOH/dm3 értékre állt be. A 
rendszer pufferkapacitását jelentı lúgosság értéke a kontroll idıszakhoz képest csökkent, a 
főadagolás alatt átlagosan 5850±485 mg CaCO3/dm3 értéket ért el. Ezzel szemben a celluláz 
és a proteáz enzimaktivitás még a napi gázmennyiséggel is szoros korrelációt mutatott. 

Kísérleteink alapján megállapítható, hogy az alkalmazott iszap-fő keverék az anaerob 
mikroba populáció számára megfelelı tápanyagot jelentett. A megváltozott szubsztrát 
terhelést jól jelezték enzimaktivitás eredményeink. A gáztermelés feltétele a szubsztrát 
bonthatósága, a lebontási sebesség, amely enzimaktivitástól függıen változik, így érzékenyen 
követhetıvé vált ezen paraméterek vizsgálatával. Tapasztalataink alátámasztották, hogy 
hidrolitikus enzimaktivitással jellemezhetı a biogáz termelés. 

Egy másik kísérleti periódusban egy félüzemi reaktorban a szennyvíziszap szervesanyag-
terhelésének változását folyékony fehérje hulladék adagolásával értük el. Az eredmények 
statisztikáját az 1. táblázat tartalmazza, amelybıl kitőnik, hogy a szervesanyag-terhelés 
növekedésével egyidejőleg a kémhatás és a lúgosság nem változik. Az illósav kisebb 
eltérésekkel követte a szerves anyag terhelését. Ugyancsak megállapítottuk, hogy a proteáz 
enzim aktivitása is jól követi (1-2 napos csúszással) a terhelés változását. A proteáz 
enzimaktivitás mérését a szennyvíziszapban lévı fehérjék mennyiségének változása 
indokolta. A kísérleti periódus több mint két hónapig tartott. 

 
1. táblázat. Az ellenırzı paraméterek és a proteáz aktivitása a félüzemi, mezofil rothasztó 
berendezésben 

 

  
Szerves anyag 

térfogati terhelése 
(kg/m3 d) 

Száraz 
anyag 
(g/kg) 

Szerves 
anyag 
(g/kg) 

pH 
Lúgosság 
(mg/dm3) 

Illósav 
(mg/dm3) 

Proteáz 
aktivitás 

(mg tirozin/g 
szerves a.) 

Átlag 6,496 29,12 17,06 7,26 5130,6 779,9 325,15 
Szórás 0,985 3,42 3,00 0,29 372,6 183,6 136,25 
RSD% 15,17 11,73 17,58 4,01 7,26 23,54 41,90 
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A biogáz mennyisége növelhetı a reaktorba adagolt enzimkészítmények segítségével is. 
Laboratóriumi körülmények között elkezdtünk egy enzimkészítmény alkalmazásának 
lehetıségeit vizsgálni 4 hımérsékleten: szobahımérsékleten, 37, 45 és 55 °C-on. Az eddigi 
laborszintő vizsgálataink alapján megállapítható, hogy jelentısebb enzimaktivitás növekedést, 
és ezáltal nagyobb gázmennyiséget tapasztaltunk 37, illetve 45 °C, mint 55 °C-on. 

 
 

5. Összefoglalás 
 
Munkánk során egy kommunális szennyvíztisztító telepen vizsgáltuk a biogáz növelésének 

lehetıségeit. Fizikai és kémiai-biokémiai módszerekkel növelhetı a gáz mennyisége. Az 
üzemelési hımérséklet emelése jelentıs gáztöbblethez vezethet. További gázmennyiség 
növekedést eredményez a jól megválasztott külsı szerves anyag adagolása is (koszubsztrát 
hatás). Kísérleteinkben koszubsztrátként tejipari szennyvizet, illetve aprított, darált füvet 
alkalmaztunk. A biogáz-kihozatal növelésének egy újabb, fejlıdı útja a mechanikai 
elıkezelés, illetve enzimes elıbontás utáni optimalizált fermentáció. 
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A csapadékvíz-hasznosítás jelenlegi helyzete és lehetıségei Szarvason 
 

 
Abstract 

 
The drinking water has a continuously increasing value, but in Hungary it is still wasted. A 

considerable part of it could be substituted by rainwater if we attempted to collect, store and utilize it 
instead of rapid drainage. 

In the course of this study the present very low rainwater use of inhabitants of town Szarvas was 
surveyed by a questionnaire (100 households) and the results were shown in numerical data. The use 
of rainwater is limited almost exclusively for watering of indoor plants and garden besides very little 
storage capacity (180 l in average). It has been found that considerable amount of rainwater could be 
utilized. In an average household about 50 m3 of rainwater could be collected. It does not cover the 
total water demand, but it would be enough for the water demand of washing and toilet flushing at 
average precipitation conditions. 
 
 

1. Bevezetés és irodalmi áttekintés 
 

A tiszta ivóvíz a Földön századunkban várhatóan jelentısen felértékelıdik, azokon a 
területeken is, ahol eddig „korlátlanul” állt rendelkezésre. Az ivóvízbázisokból történı 
jelentıs (illetve növekvı) felhasználás, a felszíni és felszín alatti víztestek szennyezettebbé 
válása általános jelenség. Ehhez számos térségben az éghajlat szárazabbá válása is társul, a 
felhasználható vízkészletek fogyását okozva. 

Magyarország jelentıs vízkészlettel rendelkezik, a települési vízellátás nem 
veszélyeztetett. A globális felmelegedés legvalószínőbb forgatókönyvei szerint hazánk 
klímája a jelenleginél melegebb lesz, kisebb éves csapadékösszeg és a szélsıségek 
gyakoriságának növekedése mellett. Mindez a vízmérleget negatív irányba tolja el. A már 
jelenleg is megfigyelhetı negatív tendenciák várhatóan folytatódnak mind a felszíni, mind a 
felszín alatti vizek mennyiségi (és részben minıségi) vonatkozásaiban (NOVÁKY B. 2002). A 
vízhiány a mezıgazdaságot érinti leginkább, de a késıbbiekben a települések vízellátási 
biztonságára is hatással lehet. Ennek ellenére hazánk csekély figyelmet fordít a lakossági 
csapadékvíz-győjtésben és felhasználásban rejlı lehetıségekre, sıt a cél a lehulló csapadék 
mielıbbi elvezetése. 

A települési csapadékvíz hasznosításának két alapvetı típusa létezik. Az egyik a tetıvizek 
hasznosítása, a másik a burkolt (és burkolatlan) felületekrıl lefolyó csapadékvizek 
összegyőjtése, felhasználása. A háztartások vízgazdálkodásában az épületek tetejérıl lefolyó 
víz hasznosítása az elsıdleges, a nagy, burkolt felületekrıl (pl. utak, terek) lefolyó vizek 
kezelése viszont jellemzıen települési tevékenység (DULOVICSNÉ D. M. 2003). Mindkét 
hasznosítási típusnak igen nagy jelentısége lehet az elkövetkezı évtizedek hazai települési 
vízgazdálkodásában. 

Az országban bárhol érdemes tárolni és felhasználni a csapadékvizet, a víz gyakorlatilag 
minden tetıfelületrıl győjthetı. A legegyszerőbb tárolók az ereszcsatorna alá helyezett 
hordók, azonban ezek a viszonylag kis térfogatuk révén nem játszhatnak lényeges szerepet a 

                                                 
1 Montvajszki Márk Szent István Egyetem, Mőszaki és Vízgazdálkodási Intézet, Szarvas 
E-mail: montvajszki.mark@mvk.tsf.hu 
2 Dr. Gombos Béla Szent István Egyetem, Mőszaki és Vízgazdálkodási Intézet, Szarvas 
E-mail: gombos.bela@mvk.tsf.hu 
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háztartások vízellátásában. A földfelszín alá, vagy földtöltésbe épített ciszternák, szivattyús 
vízgépészeti berendezéssel kiegészítve már alkalmasak az ivóvíz közmő részleges kiváltására. 
A többféle kialakítástól függetlenül ezek a rendszerek a legalkalmasabbak a (részleges) házi 
vízellátás megvalósítására (HORVÁTH L.-NÉ–WISNOVSZKY I. 2003). 

A csapadékvíz minısége különösebb beavatkozás nélkül is megfelelı a legtöbb célra. A 
víz felhasználható: 

A lakótérben 
� WC öblítésére, 
� mosásra (pl. ruhamosás mosógépben), 
� mosogatás (edények), 
� kı- és mőanyagfelületek tisztítására, 
� fürdıvízként, 
� kültéren, 
� öntözésre, 
� kıburkolatok, járófelületek tisztítására, 
� kerti medencék feltöltésére, 
� autómosásra. 

A csapadékvizet tisztítás után a Föld számos országában ivóvízként is felhasználják. 
Hazánkban ennek gyakorlati jelentısége nincs, hiszen mennyiségi arányát tekintve az egyéb 
felhasználásokhoz képest nem jelentıs és más forrásokból rendelkezésre áll. 

A vezetékes ivóvíz megtakarítás csapadékvízbıl napi 45 l/fı lehet a következı 
megosztásban: 24 liter WC öblítés, 12 liter mosógép használat, 5 liter tisztogatás és 4 liter 
kertlocsolás. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos 3 fıs család évente csaknem 50 m3 vizet képes 
megtakarítani (DULOVICSNÉ D. M. 2003). 

A vezetékes hálózatból történı vízfogyasztás csak abban az esetben csökkenthetı ilyen 
mértékben, ha mindig rendelkezésre áll a megfelelı mennyiségő összegyőjtött csapadékvíz. 
Az elérhetı megtakarítást a kiváltható vízfelhasználás mellett behatárolja a tetıfelület 
nagysága, a tározó térfogata, a lehulló csapadék mennyisége és eloszlása. 

Egy észak-alföldi kistelepülés esetén átlagos csapadékú évben egy 4 tagú család teljes 
vízigényének mintegy egyharmada, csapadékos évben 41%-a, száraz évben kb. egyötöde 
fedezhetı egy 80 m2-es alapterülető ház tetejérıl, átlagosan. A mosás és WC használat 
együttes vízigénye viszont az évek jelentıs részében még a 4 fıs háztartásoknál is 
kielégíthetı, kisebb háztartásoknál a száraz években is elegendı csapadékvíz áll rendelkezésre 
(BUGYA T.–WILHELM Z. 2006). 

Az összegyőjtött csapadékvíz minısége szempontjából meghatározó a tetırıl lemosott, 
tárolóba bekerülı szennyezıdés. A száraz idıszakokban a tetıfelületeken a levegıbıl 
kiülepedı porrétegbıl szennyezı hártya alakul ki, amely – legalábbis részben – a következı 
csapadékkal mosódik le. A tetırıl lefolyó víz mindig a csapadékhullás kezdetén a 
legszennyezettebb, ezért ezt az elsı szennyezés-hullámot (first-flush) nem célszerő a tárolóba 
engedni. A fı probléma a megfelelı lemosáshoz szükséges víz mennyiségének 
meghatározása, hiszen az ereszcsatornán lefolyó víz szennyezıanyag tartalma függ a 
csapadékot megelızı száraz idıszak hosszától, a térség légszennyezettségétıl, az állati és 
növényi eredető szennyezıdések mértékétıl, az adott idıpontig lehullott csapadék 
mennyiségétıl, sıt az intenzitásától is (MARTINSON D. B.–THOMAS T. 2005). 

Kerülni kell, hogy a tetırıl növényi hulladék kerüljön a ciszternába, mert anaerob bomlás 
indulhat meg a tárolóban. A felület anyaga szempontjából jók a cserép és mőanyag tetık, a 
fém héjazat a fémionok kioldásának veszélyét hordozza, és a betoncserépnél is várhatók 
kémiai reakciók. A palatetık csapadékvíz felhasználáshoz nem ajánlottak, bár egyes 
kutatások ezt nem támasztják alá. A bitumenes tetık esetében már a szag és elszínezıdés is 
feltőnıen jelzi a felhasználás korlátjait. 
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A csapadékvíz győjtés alapkövetelményeit teljesítve egy földalatti (fénytıl védett) 
ciszternában a víz hosszú ideig (félévet meghaladóan) tárolható minıségromlás nélkül. A víz 
egyszerő szőrıkön átengedve – hogy a rendszerben ne rakódjon le a szennyezıdés – 
lényegében bármely felhasználási célra alkalmas az ivóvízként való hasznosítást kivéve. 

Magyarországon jelenleg a lakossági csapadékvíz gazdálkodás igen alacsony szinten áll. A 
csapadékvíz-győjtés kultúrája csupán a hegy- és dombvidéki nyaralótelepek, szılıskertek 
esetében „élte túl” a 20 század közmővesítési hullámait. A Budai-hegységben lévı 
Nagykovácsi településen végeztek részletes kutatást e tekintetben. A településen – természeti 
és társadalmi okokra visszavezethetıen – Dél-Európát idézı, hazai szinten valószínőleg 
kiemelkedı jelentıségre tett szert a háztartási csapadékvíz-hasznosítás (CSAPÁK A. 2006, 
CSAPÁK A. 2009). Országos szintő részletes felmérés még nem történt. 

A mélyebb fekvéső területeken (pl. Alföld nagy része), ahol a talajvíz (sıt helyenként a 
felszíni víz) a lakosság számára mindig rendelkezésre állt, a csapadékvíz-hasznosításnak nem 
alakult ki nagy hagyománya. Kutatásunk célja, hogy egy ilyen „jó vízellátottságú” településen 
számszerően, objektíven értékeljük a háztartási csapadékvíz-gazdálkodás jelenlegi helyzetét, 
és mérjük fel a jövıbeli lehetıségeket. 

 
 

2. Anyag és módszer 
 
A kutatásunkat egy tiszántúli kisvárosban, a 18 ezer lakosú Szarvason végeztük. A 

vizsgálat alapját egy kérdıíves felmérés képezte, melynek segítségével 100 háztartásról 
győjtöttünk információt a csapadékvíz-gazdálkodáshoz kapacsolódóan, a következıkrıl: 

1) a háztartás havi vízfogyasztása, 
2) a lakóépület és melléképületek alapterülete, 
3) győjtik-e, illetve milyen rendszerességgel győjtik a csapadékvizet, 
4) hogyan győjtik a csapadékvizet (mibe), 
5) a csapadékgyőjtık össztérfogata, 
6) a csapadékvíz felhasználás elıtti tisztítása, 
7) a csapadékvíz felhasználása, 
8) jövıbeli tervek a csapadékvíz hasznosítás más formájáról. 

A kérdıívben az egyes kérdések után lehetséges válaszokat is felsoroltunk, hogy segítsük, 
gyorsítsuk, egyértelmőbbé tegyük a kitöltést, illetve objektívebbé tegyük a válaszok 
kiértékelését. A kérdıív kitöltése maximum 5 percet igényelt. 

A felmérés alapvetıen családi házas háztartásokra irányult. A megkérdezettek 
kiválasztásánál további fontos szempont volt, hogy minél jobban lefedjék a város teljes 
területét, és az egyes városrészek a területi arányuknak megfelelı súllyal szerepeljenek. Egy-
egy településrész felmérésében az adott környéken lakó intézményi dolgozók, illetve 
ismerısök nyújtottak segítséget. 

A kérdıívben feltett minden kérdésre megvizsgáltuk az egyes válaszok gyakoriságát. A 
számszerő adatok esetében az átlagot is kiszámoltuk az egyes intervallumok középértékeinek 
felhasználásával. Az 1. és 2. kérdés alapján meghatároztuk, hogy a felhasznált vízmennyiség 
mekkora hányada váltható ki potenciálisan, eltérı csapadékosságú években. Ehhez a tetırıl 
összegyőjthetı vízmennyiséget a következı formula segítségével számítottuk ki: 

 

Q=CS · A · H · 10-3, 

ahol Q a tetırıl összegyőjthetı vízmennyiség (m3), CS a csapadék mennyisége (mm), A a 
tetıfelület vízszintes vetülete (m2), H pedig a csapadékgyőjtés hatékonysági tényezıje. 

A tetıfelület vetületének nagysága helyett az épület alapterületével számolva, a 
csapadékgyőjtési hatékonyságot H=0,8-nek véve a számítással jelentıs hibát nem követünk 
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el. Így számolva, az összegyőjthetı víz mennyiségére inkább kismértékő alábecslés, mint 
túlbecslés valószínő. 

 
 

3. Eredmények 
 
A kérdıíves felmérés elsıdleges feldolgozásának eredménye az 1. táblázatban látható. 
Megállapításainkat a kérdések sorrendjének megfelelıen foglaljuk össze: 
A megkérdezettek havi átlagos vízfogyasztása közel 10 m3. Ez az érték csak kissé 

nagyobb, mint egy átlagos 3 fıs háztartás fogyasztása (számolva az országos átlag: 101 
l/nap/fı alapján). Ugyan a házban lakók számát nem kérdeztük, de az értékek azt 
valószínősítik, hogy Szarvason a vízfelhasználás mértéke nem tér el jelentısen az országos 
átlagtól, illetve a felmérésünkben részt vevı családok jól reprezentálják az átlagot. 

A 2. kérdésre kapott válaszokból a csapadékgyőjtésre alkalmas tetıfelületek (lakóépület + 
melléképületek) nagyságát tudtuk megállapítani. 

A lakóépületek közel fele 75-100 m2 alapterülető, az összes lakóház átlaga 93 m2. A 
melléképületek átlagos területe ennek alig egyharmada, azaz a csapadékvíz-győjtésben 
ezeknek kisebb, fıleg kiegészítı szerepe lehet. 

Átlagos csapadékú évben (CS=520 mm), megfelelı tározókapacitás esetén a 
lakóépületekrıl mintegy 38 m3, a melléképületekkel együtt mintegy 50 m3 víz győjthetı 
össze. Az igen száraz években (CS<350 mm) az összegyőjthetı víz térfogata 26, illetve 34 
m3, míg a legcsapadékosabb években (CS>800 mm) 59, illetve 78 m3. 

 
1. táblázat. A kérdıíves felmérés során kapott válaszok gyakorisági értékei (a számok azt mutatják, 
hogy a 100 megkérdezett közül hány jelölte meg az adott válaszlehetıséget) 

 

1. Az átlagos havi vízfogyasztás 
5 m3alatt: 11 5-10 m3: 57 10-15 m3: 17 15-20 m3: 9 20 m3felett: 6 

2. A lakóépület alapterülete 
50 m2 alatt: 1 50-75 m2: 20 75-100 m2: 48 100-125 m2: 22 125-150 m2: 7 150 m2 felett: 2 

Melléképületek alapterülete 
20 m2 alatt: 40 20-40 m2: 39 40-60 m2: 14 60-100 m2: 6 100-150 m2: 0 150 m2 felett:1 

3. Győjti-e a csapadékvizet? 
Nem: 31 Alkalmanként: 26 Rendszeresen: 43 

4. Ha győjti, hogyan? 
Kisebb győjtıedény: 12 Hordó: 54 Medence: 1 Kerti tó: 2 Egyéb: 0 

5. Mekkora a házi csapadékgyőjtık össztérfogata? Átlagosan 180 liter 
6. Tisztítja-e a csapadékvizet felhasználás elıtt? 

Nem: 68 Igen: 1 
7. Mire használja az összegyőjtött csapadékvizet? 

Öntözés: 69 
 - zöldség: 10 
 - gyümölcs: 12 
 - gyep: 16 
 - kerti dísznövény: 59 
 - szobanövény: 65 

Mosás: 3 
 - autó: 1 
 - járófelület: 2 
 - ruházat: 0 

WC öblítés: 0 Egyéb: 2 

8. Ha nem hasznosítja, tervezi-e a jövıben? 
Nem: 14 Igen: 17 

 
A 100 megkérdezettbıl 69 győjti a csapadékvizet, közülük 43 rendszeresen. Ez jelentıs 

arányt jelent. 
A győjtés leginkább hordókban történik (a győjtést végzık 79%-a), betonmedencében 

csupán 1, míg kerti tóban 2 család tárolja a vizet. Fıleg az alkalmi győjtıknél a kisebb 
győjtıedények is jellemzıek. 
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A csapadékgyőjtık össztérfogata átlagosan csak 180 l. Ezt a tetıre hulló mintegy 2 mm-nyi 
csapadékból már fel lehetne tölteni, azaz a Szarvason adott – országos szinten viszonylag 
szerény – lehetıségek kihasználásától is igen messze áll. A 100 családi háznál meglévı összes 
tározókapacitás tehát nem éri el a 20 m3-t. Vízgazdálkodási szempontból szinte 
elhanyagolható. 

A csapadékvíz tisztítása nem jellemzı (1%), ami jól magyarázható a jellemzıen öntözési 
célú felhasználással. 

A kérdıívek – a várakozásunknak megfelelıen – megerısítették az öntözési célú 
vízfelhasználás szinte kizárólagos szerepét. Az esıvizet győjtık mindegyike használja 
öntözésre (is) a vizet. Ezen belül a szobanövények, és kerti dísznövények öntözése dominál, 
ami szoros összefüggésben van a jellemzı kis tárolókapacitással (a szobanövények 
öntözéséhez viszonylag kevés víz is elegendı). Autómosásra 1, járófelület mosásra is csupán 
2 háztartásban használják a csapadékvizet. A WC öblítés jelentıs vízmennyiséget igényel, jól 
kiváltható lenne csapadékvízzel, ennek ellenére a megkérdezettek közül senki nem él ezzel a 
lehetıséggel. Az egyéb felhasználási célok között 2 esetben is szerepelt a kutyaitatás, ami 
mennyiségi szempontból nyilvánvalóan teljesen elhanyagolható. Más, nagyobb testő 
háziállatok (fıleg a szarvasmarha jelentıs vízfogyasztású) itatása a városon belüli állattartási 
lehetıségek (és szokások) megváltozása miatt nem jelent meg felhasználási célként. 

A csapadékvizet nem hasznosítók közül 14 család a jövıben sem tervezi ezt, míg 17 
megkérdezett – részben lehet, hogy a kérdıíves felmérés hatására – várhatóan elkezdi a 
csapadékvíz győjtését és felhasználását. 

 
 

4. Következtetések 
 
Az ország egyik legszárazabb területén fekvı Szarvason a tetıfelületekrıl összegyőjthetı 

teljes vízmennyiség sem lenne képes kielégíteni egy átlagos háztartás vízigényét éves szinten, 
még a csapadékosabb években sem. Ugyanakkor minél kisebb a család vízigénye (pl. kisebb 
létszámú), és minél nagyobb felületrıl győjthetı az esıvíz, annál nagyobb arányban lenne 
kiváltható a vezetékes víz. Csupán a mosás és a WC öblítés céljára (az összes vízigény kb. 
30%-a) a csapadékvíz elegendı egy normál csapadékú évben, amennyiben az évközi 
változékonyságot megfelelı mérető tározóval tudnánk kompenzálni. Ennek elterjedését 
jelenleg elsısorban pénzügyi okok akadályozzák. Egy ilyen rendszer kiépítésének költsége a 
mai árviszonyok mellett túlságosan hosszú idı alatt térülne meg. 

Más tényezık is szerepet játszanak abban, hogy jelenleg Szarvason ilyen alacsony szinten 
(valószínősíthetıen Magyarország vidéki településeinek átlaga alatt) áll a lakossági 
csapadékvíz-gazdálkodás. A családi házak udvarában sok helyen található ásott vagy fúrott 
kút, mely a vezetékes ivóvíz olcsó és jó alternatívája a legtöbb vízfelhasználási cél esetén. Az 
ivóvíz jelentıs drágulása véleményünk szerint elsı lépésben az említett kutak fokozott 
használatára motiválnák a háztartásokat (párhuzamosan a víztakarékossággal). A 
csapadékvíz-hasznosítás elıretörése – a csapadékvíz erre való alkalmasságának köszönhetıen 
– leginkább a kert öntözésénél valószínősíthetı, mivel nem igényel olyan gépészeti 
beruházásokat, mint a beltéri hasznosítások. 

A lakosság számára tehát a jó minıségő öntözıvíz, a vezetékes ivóvízrendszertıl történı 
részbeni függetlenedés, illetve a víz- és csatornadíj megtakarítás lehetnek/lehetnének a 
csapadékvíz-gazdálkodás fıbb hozadékai. Közösségi, illetve társadalmi szinten a legfıbb 
elınyök:  

� csökkenı fogyasztás az értékes ivóvízbázisokból, 
� tartalék vízbázis létrejötte, 
� a belvízveszély csökkenése, amennyiben nagy tározókapacitás épül ki, 
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� a környezettudatos életmód terjedése. 
Ezek alapján a lakossági csapadékvíz-gazdálkodást a jelenlegi nem túl jó 

„versenypozíciója” ellenére is fejleszteni kellene. Ebben fontos szerepet játszhat az 
ismeretterjesztés, a viszonylag olcsó hasznosítási módok kidolgozása és megismertetése, a 
tárolt csapadékvíz minıségével kapcsolatos kételyek feloszlatása. 

 
 

5. Összefoglalás 
 
Az ivóvíz egyre növekvı érték, hazánkban mégis pazarló módon történik a felhasználása. 

Jelentıs részben kiváltható lenne csapadékvízzel, ha annak nem a gyors elvezetésére, hanem 
győjtésére, tárolására és felhasználására törekednénk. 

Kutatásunk során egy kérdıíves (100 háztartás) felmérésre támaszkodva vizsgáltuk és 
objektíven, számszerően bemutattuk a jelenlegi, igen alacsony szintő lakossági csapadékvíz-
gazdálkodás helyzetét Szarvason. Szinte kizárólag öntözésre, azon belül is fıleg szobanövény 
és dísznövényöntözésre történik a felhasználás kis, átlagban 180 l-es tározókapacitás mellett. 
A vizsgálatunk szerint jelentıs lehetıségek rejlenek a csapadékvíz hasznosításban. 
Háztartásonként átlagosan kb. 50 m3 víz összegyőjtésére van lehetıség. Ez nem fedezi a teljes 
vízszükségletet, azonban biztosítaná a mosás és WC-öblítés vízigényét átlagos viszonyok 
között. 
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Regionális Klímavédelmi Index - RSC régiók

Dr. Karácsonyi Zoltán1–Karácsonyi Judit2–Szabó Tünde3 
 

Regionális klímavédelmi index 
Eszköz a régiók és települések fejlesztési politikájához 

 
A Régiók a Fenntartható Változásért (Regions for Sustainable Change – RSC) 8 EU 

tagország 12 partnerintézményének együttmőködésében megvalósuló projekt. A partneri 
együttmőködés elsı célkitőzése egy olyan módszer kidolgozása volt, mely lehetıvé teszi a 
partnerek számára annak értékelését, hogy saját régiójuk milyen szinten áll a klímaváltozással 
kapcsolatos adaptációs és mitigációs intézkedések terén, s milyen úton halad az alacsony 
széntartalmú gazdaság elérése tekintetében. E célkitőzésnek megfelelve a projekt team és a 12 
partner közös munkájának elsı szakmai eredménye a Regionális Klímavédelmi Index 
(Regional Climate Confidence Index, RCCI) kidolgozása. 

Az RSC projekt alapvetı célkitőzése az európai települések és régiók gazdaságának 
elmozdítása a minimális üvegházgáz-kibocsátás, az alacsony széntartalmú gazdaság 
elérésének irányába. A három éves kutatás 2008 októberében indult az Európai Unió Interreg 
IVC programjának társfinanszírozásában. 

A Regionális Klímavédelmi Index 7 kulcsfontosságú terület alapján értékel és pontoz: 
1) Üvegházgáz-kibocsátás (egy fıre esı ÜHG kibocsátás; ÜHG intenzitás) 
2) Energia felhasználás (egy fıre esı végsı energiafelhasználás; energiaintenzitás) 
3) Megújuló energia aránya (az energiatermelési kapacitásban és 

energiafelhasználásban) 
4) Politikai keretek (klímaváltozással kapcsolatos politikai és tervezési folyamatok 

mértéke) 
5) Intézményi kapacitás (regionális intézmények kapacitása és hatékonysága) 
6) Társadalompolitikai szempontok (lakosság és kulcsszereplık tudatossága, 

felkészültsége) 
7) Pénzügyi eszközök (klímaváltozással kapcsolatos intézkedések finanszírozása) 

A partnerek által összeállított kérdıív alapján a fenti szempontok minden régió esetében 
értékelésre kerültek, az értékek 0 és 10 pont között váltakoznak, az elérhetı összes pontszám 
70 pont. 

Az RSC partner régiókra kidolgozott Regionális Klímavédelmi Index adatait tükrözi az 
alábbi diagram, mely az egyes szempontok vonatkozásában a 11 régió eredményeinek átlagát 
mutatja: 

A Regionális Klímavédelmi Index lehetıvé 
teszi a régiók számára saját helyzetük, így a 
klímabiztonság elérésének irányába eddig tett 
lépéseik értékelését. Ez egyben alkalmas a régiók 
saját helyzetének összehasonlítására más régiókkal 
és az EU átlaggal. 

A Regionális Klímavédelmi Index indikátorai 
és kritériumai segítik azon konkrét intézkedések 
irányának és mértékének meghatározását, melyek a 

régió alacsony széntartalmú gazdaság felé történı elmozdulását biztosítják. 
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Csengeri Erzsébet1 
 

Igazgatási határok változása a Hortobágyi pusztán 
 

A Hortobágy Magyarország legnagyobb pusztája és mint önálló község, legtágabb határú 
települése is. Területének határai elsısorban a természeti, vízrajzi, talajtani adottságai 
befolyásolják (ECSEDI I. 1914). Ezen jellegzetességét kölcsönzı tulajdonságok számos 
témával foglalkozó szakember szerint, antropogén hatásra másodlagosan jöttek létre, bár a 
legújabb kutatások azt bizonyítják, hogy a természetes kialakulás döntı szerepet játszik a táj 
mai arculatában, a szikesek már a pleisztocén végén kialakultak a Hortobágy keleti peremén. 
Maga a település a legkorábbi helységekhez tartozik a térségben, írott hivatkozások már 1064-
tıl fellelhetık. A középkorban a mongol, tatár pusztítások, illetve a pestis és az 
élelmiszerhiány a települést elnéptelenítették. Ekkor a XVI. században Debrecen város vette 
zálogbirokba, ahol külterjes szilaj jószágtartást végzett. 

Az emberi behatásra történı változások Debreceni igazgatás alatt, az 1848-ban megkezdett 
ármentesítési munkákkal kezdıdtek, majd folytatódtak az 1880-ban megkezdett belvíz 
elvezetési, öntözési tervek megvalósításával. Ezen folyamatok már a táj arculatának 
változását hozták magukkal. Ez folytatódott 1912-tıl, amikor Debrecen város elhatározta, 
hogy Hortobágy pusztán öntözı telepet létesít, a Tisza vizével való öntözés jobb gazdasági 
kihasználása érdekében. Ezért „50 évi korlátlan használatra 1725 ha területet átad a 
Földmővelésügyi Minisztériumnak, kísérleti öntözıtelep létesítésére”. A Hortobágyi táj mai 
arculatának kialakulásában döntı szerepe volt a Tisza szabályozásnak (KOVÁCS G.–SALAMON 

F. 1976). 
A Debreceni igazgatás a II. világháborúig tartott. A Vörös Hadsereg jogos 

hadizsákmányának tekintette, majd elhajtotta a Hortobágyon fellelhetı jószágokat, a puszta 
jószág nélkül maradt. 1946. január 1-jétıl 1947. december 31-ig a Jóvátételi Hivatal vette 
bérbe a Pusztát. Az 1949-es államosítás törvényesített egy bérleti szerzıdést, amely alapján 
50 évre az állam tulajdonába került Hortobágy. A bérlı a bérleti szerzıdés alapján 24 170 ha 
területen kíván belterjes, öntözött legelı és rétgazdálkodást folytatni, valamint a lecsökkent 
állatállományok mennyiségi és minıségi feljavítása érdekében, mintaszerő állattenyésztési 
gazdaságot létesíteni. Innen számítódik az állami gazdaságok kialakulásának kezdetei. A 
Hortobágyi Állattenyésztı Állami Gazdaság három területet tudhatott magáénak az ohati, a 
mátai, valamint a borsósi gazdaságot. Hamarosan a balmazújvárosi határból Kónyát, 
Árpádhalmot és Hortot csatolták ide. Ezután átnevezték Hortobágy Nemzeti Vállalattá 
(VERESS L. ET AL. 2000). 

1951 ıszétıl a gazdaságokat trösztösítették, a területek önállósításra kerültek, központjuk 
Debrecen lett ismét. 1953-ban a tröszt megszőnt, az önálló gazdaságokat az Észak-tiszántúli 
Állami Gazdaság Igazgatóságához csatolták. 1958-ban újra létrehozták a Hortobágyi Állami 
Gazdaságot, melyhez hozzácsatolták az addig önálló Hortobágy–Halastói, majd a Tiszafüred–
kócsi Állami gazdaságot. Így a gazdaság szántóterülete 13 176 ha-ra, rét és legelıterülete 
20 720 ha-ra nıtt. Az 1950-es években a gazdasági fellendülés hatására megindult a csárda 
környéki rész betelepülése, a késıbbi községközpont kiépülése. 1966-tól önálló közigazgatási 
egységgé vált. 
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Herendy Csilla1–Murányi Péter2 
 

„Ráncfelvarrás” online – Innovatív platformok a településmarketingben3 
 

In this paper (poster) the authors attempt to combine the elements of the current theoretical place 
marketing with the elements of online communication, website development and website usability, 
because the authors firmly believe that online communication is the most effective communication 
form for the citizens and local governments (e.g. cities, towns) as well. This means, that the 
development of usable, ergonomic and up-to-date websites is also public interest in the local 
governmental sector. 
 

A hazai települések marketingaktivitása sok esetben még mindig messze elmarad a nyugat-
európai szinttıl, ezen belül kommunikációs aktivitásuk alacsony foka az online eszközök 
kevésbé optimális használatával jár együtt. 

A piaci szférában tapasztalható online kommunikáció (beleértve a webkettes 
alkalmazásokat és webhármas törekvéseket, valamint az online felületek ergonómiai és 
vizuális kialakításának minıségét is) más perspektívába helyezik a közszféra online 
aktivitásával kapcsolatos elvárásokat is. Ezeknek az elvárásoknak a helyi szereplık több ok 
miatt (pl. a webes alkalmazások heterogenitása és gyors változása vagy a helyi viszonyok) 
nem képesek optimálisan megfelelni. 

Az e-ügyintézési lehetıségek és a hivatalok elérhetıségének biztosítása, az őrlapok 
letölthetısége/kitölthetısége, a településen mőködı szolgáltatások bemutatása, naprakész 
helyi hírek, valamint a településrıl szóló belsı és külsı kommunikációs lehetıségek 
használata (fotógaléria, eseménynaptár, fórum stb.) mellett hangsúlyos az adott település 
online felületen való megjelenése, arculata is. Funkcionális szempontból a használhatóság és 
az ésszerőség, naprakészség a közszolgálati, önkormányzati oldalakon is elsıdleges kell, hogy 
legyen. A települések közötti versenyben egyre többször dönt az online felületek, 
alkalmazások minısége, illetve mibenléte, éppen ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az 
online felületen megjelenı arculat, és így a CI felépítésére, megalkotására is. 

Munkánk során arra törekedetünk, hogy a régió- és településmarketing kurrens elméleti 
fogalmait és modelljeit (PISKÓTI I. ET AL. 2002, ASHWORTH G. ET AL. 1997, DINYA L. ET AL. 
2004, FOJTIK J. 1999) közelítsük az online színtér, a webes alkalmazások világához. A 
helytermékre jellemzı speciális külsı és belsı piaci auditok, a célképzés, a stratégiaalkotás, a 
megvalósítás, a monitoring és az ellenırzés, valamint a feed-back rendszerelemeit próbáljuk 
rácsatlakoztatni a website fejlesztésének hasonlóan ciklusos folyamatára. 

Az online kommunikáció megkerülhetetlen volta és mindennapivá válása arra készteti a 
modellalkotókat, hogy a teljes marketingfolyamat valamennyi szakaszában megkülönböztetett 
figyelemmel legyenek az online kommunikációs eszköz és csatorna, illetve a célcsoportok 
iránt. A célcsoportok auditja alkalmával kiváló lehetıség adódik a tartalom elıkészítésére, 
rendszerezésére a célcsoportok bevonásával (pl. különbözı fókuszcsoportos módszerekkel, 
card sorting, paper prototyping tesztek alkalmazásával). Mindez egy késıbbi fázisban, a 
készülı weboldal tesztelésekor is nagy segítségünkre lehet, és így az online felületek 
tervezése és kivitelezése, a tartalom megalkotása gyakorlatilag párhuzamosan haladhat a 
marketingtervezés teljes folyamatával. 
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A hatékony „együtt-tervezés” jelentıs idı- és pénzmegtakarítással járhat, és ami a 
leglényegesebb: végig a teljes folyamat és annak outputja valamennyi célcsoport számára a 
szakértelmet és összhangot mutatja/mutathatja. 
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KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSTERVEZÉS ÉS ÉPÍTÉSZET 

Dr. Wesselényi-Garay Andor1 
 

Provizórikus város 
 
 

Abstract 
 

Are there any similarities between a mass demonstration and an abandoned construction site? What 
connects the scaffolding of a monument during its renovation to the panorama of a cityscape struck by 
a natural catastrophe? What brings a street festival and an abandoned industrial building reminiscent 
of its own age like a dinosaur onto common ground? These seemingly differing situations can be 
systemized in a meaningful pattern if one uses the model of provisions to analyze them. The 
phenomenon of ephemeral, temporal and provisional, that connects these examples with each other. 
These examples are those types of functional and visual extremes which are, on one hand, the part of 
the city’s everyday life, but on the other, yet they appear nothing more than wryly tolerated 
inconveniencies for the everyday city user. The provisional situations that usually illustrate a natural 
urban development often seem to be patches that nobody prides of in the time of competing cities. 

These phenomena often appear as the visual consequence of a strong idea about the future, 
therefore one can declare that the provisions are the main characteristics of the living city. 
 
 

1. Tézis 
 

Van-e közös vonás egy tömegtüntetésben, illetve egy félbehagyott építkezésben? Mi köti 
össze egy felújítás alatt álló műemlék állványerdejét egy természeti katasztrófa sújtotta város 
képével? Mi hozhat közös nevezőre egy utcabált és egy, a korát dinoszauruszként megidéző, 
felhagyott ipari épületet? Ezek az első látásra meglehetősen diffúz jelenségek hirtelen 
értelmes képbe rendeződnek akkor, ha vizsgálatukra a provizóriumok rendszerét hívjuk 
segítségül. A fenti példákat ugyanis az esetlegességük, alkalmi jellegük köti össze. Olyasfajta 
vizuális és funkcionális extremitások ezek, melyek ugyan hozzá tartoznak a városok életéhez, 
mégis, a városjáró számára nem többek, mint kényszeredetten eltűrt momentumok. A városok 
természetes fejlődését, vitalitását illusztráló alkalmi jelenségek egy része olyasfajta 
szépségtapasz, mellyel manapság a városok kiélezett versengése közepette senki sem 
dicsekszik. 

Ezek a jelenségek legtöbbször egy rendkívül markáns jövőkép megvalósulásának vizuális 
hordalékaként alakulnak ki, így kijelenthető, a provizóriumok az élő város karakterológiai 
jellemzői, melynek alapját a hirtelen nőtt (világ)városok extenzív növekedése jelenti. A 
provizórium, bárminemű provizórium, az összes élő, mozgásban lévő és fejlődő város sajátja, 
inkább örömteli, mint sajnálatra méltó tény, léte a különböző rétegekben megélhető város 
bizonyítéka, az urbanisztikai életképesség alapja. 

A továbbiakban a tanulmány arra tesz kísérletet, hogy úgy filozófiai, mint általános 
urbanisztikai értelemben körvonalazza egy nagyobb kutatás peremfeltételeit, és lefektesse a 
provizóriumok tárgyalásának bölcselet-metodológiai alapjait. 

 
 

2. Bevezetés 
 
Az általános, város-léptékű beruházások tárgyalásakor különös figyelem kíséri azok 

előkészítését, az egyes szereplők definiálását, anyagi és politikai szerepvállalását. Ugyanezen 
fokozott figyelem érvényesül a már megvalósult létesítmények valós gazdasági, társadalmi és 
                                                 
1 Dr. Wesselényi-Garay Andor Debreceni Egyetem, Építészeti Tanszék, Debrecen E-mail: wga418@invitel.hu 
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környezeti hatásainak elemzésekor; mennyiben igazolódtak a prognosztizált hatások, hol 
mutatkozik eltérés akár a beruházás létjogosultságát erősítő, akár gyengítő oldalakon. 

Természetszerűen kevés elemzés lát napvilágot a beruházások építési tevékenységgel 
összefüggő periódusával kapcsolatban. Ezeket az átmeneti jelenségeket – beleértve az alkalmi 
város- és térhasználat, illetve recepció eltérő módjait is – jelen tanulmány városi 
provizóriumoknak nevezi. 

A legújabb korunkat jellemző városiasodási hullám, mely éppúgy – általánosságban 
jellemző az európai „Grossstadtra”, az amerikai metropoliszra, mint Kína, Abu Dhabi és a 
Távol Kelet szuperurbanizmusára, hatalmas építési boom formájában jelentkezik. Ezek a 
beruházások – a rengeteg példa közül a világ legmagasabb toronyházának szánt Burj Dubai 
heroikus torzójára gondolva – már megvalósulásuk folyamán rendkívül markáns, provizórikus 
városkép-formáló erővel bírnak. Kritikus kérdésként merül fel a provizórikus helyzetek 
elemzése a jelen sorok írásakor még tartó, ám felettébb optimista hangokkal a véget 
prognosztizáló világgazdasági válság időszakában, amely úgy a városépítészetben, mint a 
diszkrét építési tevékenységben is épületek, megaberuházások felhagyásához vezetett. 

A provizóriumok az idea, a jövőképként vetíthető ikon és az éppen aktuális jelen közötti 
vizuális gyűrődésben, redőben helyezkednek el. Ha a mindenkor elképzelt városkép nem más, 
mint az ideára, a vízióra feszülő, ráncmentes bársony, akkor a provizóriumok ezen a szakadás, 
és gyűrődésmentes bársonyon keletkezett alkalmi, hosszabb rövidebb ideig létező redők. 
Ezeket a redőket idővel vagy a megszokás vagy pedig a megvalósulás simítja az ideális 
városkép szövetébe. Ilyen, a szövetben redőként jelentkező provizóriumnak tekinthetőek a 
lépten-nyomon előforduló toronydaruk, az újhomlokzatot teremtő építési állványok, 
„alternatív parkot” képző építési gödrök, a felhagyott építkezések vagy a városszerkezet 
nagyobb gyűrődései. 

A provizórium ugyan okozat, léte vagy nem léte viszont tendenciákat világít meg. A beállt, 
provizórikus helyzetektől mentes városok híján vannak a teljes spektrumon értelmezett városi 
funkciónak. Ennek két fő és ellentétes típusa a műemléki kirakatváros, illetve a vegetáló 
iparváros. Ha a meglévő provizórikus helyzetek a monolitikus állandóság következtében 
végérvényesen megszokottá válnak (felhagyott iparvárosok), vagy a meglévő értékekre 
történő hivatkozással eleve törvények zárják ki a provizórikus helyzeteket (műemlék-
városok), annak hiánya a fejlődés és változás hiányára reflektál. 

 
 

3. A temporalitás szakirodalmi megjelenése 
 
A provizórikus város – úgy is mint téma, úgy is mint fonéma – 2001-ben jelent meg Dana 

Cuff könyvében (CUFF D. 2001). Cuff Los Angelesre fókuszálva azokat a városi 
transzformációkat vizsgálja, amelyek a nagyléptékű lakásépítési projektek következtében 
léptek fel. Öt esetet megvizsgálva a könyv a nagyléptékű fejlesztések inherens 
bizonytalanságát demonstrálja. Dana Cuff a „megrázó városi aktusként” azokat a 
városfejlesztő folyamatokat jellemzi, amelyek során a nagyléptékű ingatlanfejlesztési 
projektek a jobb életminőséget megcélzó építészeti utópiákkal és álmokkal karöltve olyan 
együtteseket eredményeztek, melyek eltörlik az előző struktúrák nyomait. A városi 
provizóriumok lényegét Cuff tehát a robbanásszerű fejlődés – vagyis kitörés és kitörlődés –
dinamikájában látja. 

Cuff esettanulmánya a Hétköznapi Urbanizmus részeként jelentkező ideiglenes vagy 
alkalmi városhasználat közösség és a város kapcsolatára, alkalmi akcióira helyezi a hangsúlyt. 

Ezen kutatások tanulságait az Időleges városi terek című tanulmánykötet publikálta 
(HAYDN F.–TEMEL R. EDS. 2003), létrehozva ezzel egy olyan aldiszciplinát, amely 
kifejezetten a térhasználat efemeritásával, temporalitásával foglakozik. A fentiektől eltérően 
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jelen tanulmány a provizóriumot általánosabb és strukturált értelemben; a mikro- és 
makrokörnyezetben egyaránt előforduló jelenségek alapján definiálja. A teljes városkép 
alakulásában megjelenő provizóriumok ikonográfiai és esztétikai értelemben ugyanis éppúgy 
meghatározhatóak, mint ahogy társadalmi szinten is megjelennek. 

A provizóriumoknak feldolgozását az időparadoxon mellett a célelvűség is nehezíti. Azon, 
az idő által kiélezett filozófiai kérdésen túl, hogy hogyan is rögzíthető, dokumentálható az 
átmenet egy cseppet sem átmeneti médiumon, az örökkévalóságnak szánt könyvön vagy 
képen keresztül, úgyszintén megkerülhetetlen annak megválaszolása, hogy az intellektus 
játékán túl leszűrhető-e bármi az egyes átmeneti helyzetek vizsgálatából? Ezt a kérdést a 
temporális városhasználat határhelyzeteként tekinthető házfoglalások helyezték új 
kontextusba, melynek során világossá lett: a squattolás eredményeként a fejlesztőitől eltérő, 
alternatív kulturális használat szab(hat)ott új irányt egy-egy városrész fejlődésének (OSWALT 
P. 2002). 

 
 

4. A provizórium az urbanisztikában 
 
A provizóriumokkal – úgyis mint vizuális, úgyis mint városhasználati időbeliségekkel – 

foglalkozó aldiszciplina az urbanisztikai paradigmák – A Történeti- vagy Új-urbanisztika 
(FISHMAN R. 2005) és a Hétköznapi-urbanisztika (CHASE J.–CRAWFORD M.–KALISKI J. 2008) 
speciális metszetében helyezkedik el. (Napjaink harmadik urbanisztikai paradigmáját, a Poszt-
urbanisztikát vagy Koolhaas urbanisztikát ehelyütt csak megemlíteni lehetséges 
(STRICKLAND R. 2004).) 

A Történeti-urbanisztika – amit ehelyütt nem várostervezésként, hanem bölcsészeti 
műfajként kívánok definiálni – egy rendkívül friss tudomány, akkor jött létre, amikor a város, 
mint olyan, problémává vált. Ebben az értelemben az urbanisztika a válság tudománya. A 
diszciplína az urbanisztikai aranykor, a városépítési Árkádia – mint paradicsomi rend – és a 
jelen dezintegrációjából eredő káosz közötti törésben helyezkedik el. A válságműfajokhoz 
kötődő válságretorikája éppúgy jellemző a hazai, mint a nemzetközi urbanisztika képviselőire. 
E retorikában a városról való beszéd önazonos a tárgyával, vagyis a várossal, sőt ezt az 
azonosságot univerzalizálva a világgal való azonosságként – vagyis analógiák sorozatán 
keresztül – is látja. Az analógia szükségképp megvilágító erejű és ekként az egységet, a 
középpontot illusztrálja. A Történeti- és Új-urbanisztika a szavakban feloldott dolgok 
kompozitumát teremti meg annak érdekében, hogy kitöltse a rend és a káosz, vagyis az 
archicittá és telecittá közötti szakadékot. Szavakkal pótlódik az, ami tárgyakkal és terekkel 
már pótolhatatlan. Ha létezik történelmi küldetése az urbanisztikának, akkor ez az, vagyis az, 
hogy válságdiszciplinaként hézagkitöltő-középpótlék legyen. Ebbéli értelemben jelentkezik a 
történeti hagyományokra épülő urbanisztikát folytató Új urbanisztika paradigmája is. 

A városról való analogikus gondolkodás rendjében az első redőt az jelenti, ahogy a nagy 
rendszerezési–morfológiai kísérletek megszületnek. Ebben az esetben a nyelv már nem 
azonos a tárgyával, hanem az egyes városi elemek jelentésével foglakozik, és analógiák 
felállítása helyett a különbségek osztályozását végzi el. Ennek eredményeként létrejön a 
táblázat. Ilyen, táblázatszerű teret alkotnak az egyes tipológiai variánsokkal foglalkozó 
strukturális morfológiák. Ez a gondolkodási mód azonban már nem a történelmi-analogikus, 
hanem Foucault terminológiájával élve a klasszikus tudásrendhez tartozik (FOUCAULT M. 
1966). Úgy a Történeti-, mint az Új-urbanisztika paradigmájában is keveredik tehát az 
analogikus és a táblázatszerű gondolkodásmód és a velük járó profetikus-illusztratív, valamint 
a reprezentáló-megjelenítő nyelv. 

Míg a Történeti- és az Új-urbanisztika utópikus és determinisztikus, vagyis hisz a 
környezetnek a viselkedést formáló erejében, addig – a jelenkori városbölcselet másik nagy 
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paradigmája – a Hétköznapi-urbanisztika a mindennapi élettel és építéssel járó 
tevékenységeket ünnepli, ekként tehát antideterminista. A fizikai környezettel ellentétben a 
kultúrát tekinti az életet és a városlakók viselkedését meghatározó tényezőnek. A nagy, 
célelvű, a végeredményt szem előtt tartó városrendezési- és építési akciók helyett/mellett 
városgeneráló erőt lát az alkalmiban, a párhuzamosságban, a többrétegűségben, az efemerben 
és a provizórikusban. Városfejlesztési kiindulópontként tekint a különböző kulturális, 
politikai és etnikai kisebbségek városhasználati akcióira (KOHUTEK R.–KAMLEITHNER C. 
2004). 

A közösség bevonásával diszkurzív/participatív módon szervezett urbanisztikai akciók 
gyakran ad hoc jellegűek, informálisak. A hétköznapi urbanisztika a fentebb említett válságot 
termékenyítő adottságként kezeli, mozgatórugóját pedig rendkívül sok esetben a városi terek 
alkalmi használata jelenti. Ilyen demokratikus, antidoktriner eseménye a hétköznapi 
urbanisztikának a városi tereken lezajló szituacionista akció, egy házfoglalás, illetve az üres 
épületekben történő ideiglenes funkciók megjelenése (OSWALT P.–OVERMEYER K.–
MISSELWITZ P. EDS. 2007). 

Míg a Történeti- és Új-urbanisztika a válságot áthidalni igyekvő, a történeti előképekkel 
folyamatosságot hirdető diszciplina, addig a Hétköznapi-urbanisztika a válságretorikából 
kilépve, sőt annak ellenében a kaotikus (hiány)helyzeteket emeli értékké, a jelent, az adott 
pillanatot veszi alapul. A temporalitás, provizionalitás kérdéskörén túl tehát hangsúlyt fektet a 
reziduális-, (SOLÁ-MORALES I. 1995) maradék- és szemétterekre (BERGER A. 2006), a 
heterotópiákra (FOUCAULT M. 1999) és a nem-helyekre (AUGÉ M. 1995). Ezeket a 
helyzeteket azonban nem szakadásként, hanem a városi fejlődés és átalakulás természetes 
velejárójaként, a vizualitás és a fejlesztések kiindulópontjaként tekinti. Az eltérő terekkel 
folytatott – gyakran nem is építészek által végzett – foglalatosság a klasszikustól eltérő 
tértípusok és tipológiák felállítását tette lehetővé. 

Míg a fent említett eltérő tértípusok lassan az általános urbanisztikai diskurzus részévé 
váltak, addig a hétköznapi urbanizmus szerves részét jelentő, használati időbeliség, 
alkalmiság és temporalitás jelenleg még nem vált várostervezési tényezővé. A diszkrepanciát 
épphogy az idő okozza: mivel a várostervezés hagyományos instrumentumai hosszú távú és 
relatíve állandó célok megvalósítását tűzi ki, sui generis nem tud mit kezdeni az időbeliséget 
hangsúlyozó, azt metódussá emelő módszerekkel. Az időbeliség éthosza ugyanis per 
definitionem szemben áll a tervezhetőség ideájával. Jelen tanulmánynak – egy nagyobb 
elméleti munka részeként – ugyanakkor feltett célja az, hogy lefektesse a bölcseleti és 
tárgyalásmetodikai alapjait egy, a városképi ikonográfiát befolyásoló hiánydarabok 
strukturális morfológiájának. A provizóriumokat tárgyaló aldiszciplina paradigmaközisége – 
egyben a tárgyalását lehetővé tévő metodológiai kulcs – abban a felismerésben áll, hogy a cél, 
vagyis a temporalitások strukturális morfológiája elvi alapokon is a Történeti-urbanisztika 
részét képező táblázat eredményeként jön létre, miközben a téma létjogosultságát csakis a 
Hétköznapi-urbanisztika paradigmája szerint lehet elgondolni. 

A fentiek alapján a tanulmány újabb téziseként kívánom megfogalmazni, hogy a 
provizórikus jelenségek tárgyalása, a strukturális morfológia felállítása a téma jellegénél 
fogva interparadigmatikus alapokon történhet. 

Ez a strukturális morfológia tehát egy táblázat, melyben szükségképp találkozik a tér az 
irodalommal, ennélfogva egyfajta textuális térképként tekinthető. 
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5. A provizórium – az állandó és a folyékony között 
 
Jorge Luis Borges egy sokat hivatkozott, fél oldalnyi gyöngyszemében az uralkodó elküldi 

a kartográfusait, hogy elkészítsék a birodalom lehető legpontosabb térképét. Az uralkodó 
azonban egyre tökéletesebb és részletesebb térképeket követel országáról. A térkép előbb 
akkora lesz, mint a trónterem, aztán akkora, mint a palota kertje, végül a Kartográfusok 
Kamarája akkora Térképet készített a Birodalomról, amekkora maga a Birodalom volt, és 
azzal pontról pontra egybeesett. 

E fikciós esszé éppúgy szól a tudomány pontatlanságáról, illetve pontosság utáni vágyáról, 
mint a megismerés lehetetlenségéről és az időről. Gyöngyszemnyi illusztrációja az eredeti és 
a hamis közötti határvonalnak, a létező és a szimulált kapcsolatának. 

Borges térképe és mindaz ami alatta van, egyetlen megkérdőjelezhetetlen állandóságról 
tesz bizonyságot. Olyan, az időnek és a térnek ellenálló, kikezdhetetlen entitásként jelenik 
meg, ahol a változás – akár csak lakosainak életjelei okán – eleve kizárt. A térkép voltaképpen 
megállítja az időt. A térkép alatti város már nem város, hanem egy emberektől elzárt szent 
kerület, múzeum, melynek legfényesebb kiállítási darabjai az utcák és a terek, a házak és a 
falak, vagyis végső soron önmaga. A Birodalmat – és benne a városait – lefedő térkép ugyanis 
egyszerre az állandóság, illetve annak megváltoztathatatlanságába vetett hit, az időtlenség. 
Ami a térkép alatt van az nem más, mint a Konstans város. 

A térképpel, mint az állandóság mítoszával szemben helyezkedik el az a valós idejű film, 
mely a nap huszonnégy órájában – a város köztereire helyezett kamerákon keresztül – az időt 
közvetíti. A térkép a valóságra simuló állandóság, a kamera a valóságtól távoli kukkoló. A 
térkép leír, a kamera észlel. A térkép összeroppantja önnön tárgyát, vagyis a várost, a kamera 
épp ellenkezőleg, lélegezni hagyja azt és egy új médiumot, a filmet hozza létre észleletének 
emlékére. A térkép kisajátítja, sőt duplikálja a teret, és megszünteti az időt. A film kisajátítja, 
sőt duplikálja az időt és megszünteti a teret. Úgy a térkép, mint a film azonban mentes a 
provizóriumoktól. A provizórikus ugyanis a folyamatosan változó és az állandó között 
helyezkedik el. Egyik határát Borges térképe, a másikat pedig a város életéről forgatott valós 
idejű film jelenti. Borges térképe alatt a Konstans város kövesedik, a voyeurként kukkoló 
kamera szeme láttára pedig a Folyékony város elevenedik. 

A Konstans város archetípusa a nekropolisz, a műemléki múzeumváros – például Palma 
Nova; a Folyékony város archetípusa a folyamatos szerkezeti átalakuláson keresztülmenő 
keleti szuperváros – például Shenzen. 

A Konstans város nem az időben él, hanem az időfolyam egyetlen kiszakított pillanatában 
konzerválódott, és fordítva, ő maga konzerválta az idő egy szegletét. Az állandóság így nem 
érték, hanem fejlődésképtelenség. Változásképtelenség. Az állandóság itt nem norma, hanem 
olyan szellemi és téri örökség, amely bénító kánonként szabja szűkre az elmozdulás irányait. 
A Konstans város: halott. 

A Folyékony város vibrál, saját nem létező múltja és áhított jelene között a skizofrénné 
érlelt jelenben él. A Folyékony város identitás nélküli szellem. Kísértet, mely állandóan 
módosuló jövőképek között oszcillál. 

Borges térképe épp az állandósága okán teszi feleslegessé a Konstans város változásának 
bárminemű vizsgálatát. Egy valósidejű film épp a folyamatossága miatt teszi lehetetlenné a 
Folyékony város bármely pillanatának megjelölését. Ha ugyanis mindig minden folyamatosan 
változik, akkor oka fogyott e változásban a homokként pergő időben egyetlen parányi szemet 
kimerevíteni és vizsgálni. Ha minden változik, akkor az átmenetiség nem több mint közhely, a 
mindennapi élet logikus következménye. A városkép provizóriumai ezzel szemben épphogy a 
természetes időfolyamot megzavaró változásokra, átmenetekre – vagyis magára az időre hívja 
fel a figyelmet. A provizórium támpont; fizikailag is kijelöl egy pontot az örökkön áramló 
időben. Egy részük persze idővel elmerül, belevész a történelem hátterébe, ami a provizórium 
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megszokásához vezet. Idővel megszokjuk a csúnya épületeket, hiszen együtt öregszünk a 
környezetünkkel. Nem szokjuk meg viszont a romokat, a felhagyott falvakat, a 
kísértetvárosokat, mindazokat a helyeket, ahonnan már elszállt az élet, mert ezek 
emlékeztetnek igazán arra, amire csak egy provizórium képes, az idő, vagyis a saját időnk 
elmúlására. 

Jelen tanulmány újabb téziseként kívánom megfogalmazni, hogy a Provizórikus város 
tárgyalástechnikai és bölcseleti értelemben is a Konstans város és a Folyékony város által 
képviselt határhelyzetek között helyezkedik el. 

 
 

6. Epilógus és kommentár 
 
A Konstans város térképszerű leírása, a Folyékony város filmszerű észlelete mellett 

mindkét eset felveti az interpretáció kérdését, hogy ti. milyen médium(ok)on keresztül lehet 
értelmezni ezeket a határhelyzeteket? Ez a médium – visszakanyarodva az első pontban 
említett, urbanisztikai paradigmákkal együtt járó eltérő interpretációs hagyományok 
problémájához – mindkét esetben a szöveg, a textualitás, amely a Konstans város esetében 
epilógus, a Folyékony város esetében pedig kommentár formájában jelentkezik. 

A Konstans városnak jelene, múltja, és jövője is állandó, ennek az állandóságnak pedig 
egyetlen, a múltból táplálkozó, de a jelent és a jövőt is értelmező szövegfajta, az epilógus, 
vagyis az utószöveg feleltethető meg. Az epilógus a mindenkori jelenben olvasható 
történelem, amely egyszerre utal a város konstans múltjára, jelenére és jövőjére. 

A Birodalom városában, a Konstans városban nincs idő, a jelen ugyanis egyet jelent a 
múlttal, megszüntetvén azokat az időbeli cezúrákat, ami a ma, a tegnap és a holnap 
megkülönböztetéséhez szükséges. A Konstans városban a jelen és a jövő is olyan egységes 
múltba olvad, amely még most is tart. A jelen elszáll a térkép felett, a jelennek nincs élménye, 
csak a múltnak, ezt pedig a térkép rögzíti. Így válik a birodalom városának jövője is múlttá, a 
múltja egyben jövővé, a jelent pedig magába olvasztva, egyszerre mindhárom a térképbe 
rögzített történelemmé. A Konstans várost értelmező szöveg tehát epilógus, amelyből 
szükségszerűen egy van, és amely szükségszerűen válik történelemmé. A Konstans város 
történelme szükségképp egyre csak tömörödik. Ahogy telik az idő, történelmét leíró 
könyvtárak kötetekké, a kötetek egyetlen könyvvé, a könyv egyetlen fejezetté, a fejezet 
egyetlen bekezdéssé, a bekezdés végül egyetlen gépelt oldallá tömörödik, ahol a mondatokat 
idővel egyetlen szó váltja fel. 

A Folyékony városban a pillanat válik kozmikussá, mert a változó sohasem lehet 
történelmi. A Folyékony városban is értelmezhetetlen az idő, mivel a tegnap már elavult, a 
jövő pedig feloldódott a mában, hogy az is inkább a tünékeny pillanattal helyettesítődjék. 
Mivel a Folyékony várost a film pusztán leírja, az értelmezését itt is szövegek kísérlik meg. A 
Folyékony várost értelmezni kísérlő szöveg a kommentár. A Folyékony városnak nincs 
történelme, csak jelene, így az azt kommentáló szöveg – a Folyékony várost leíró film 
narrációja – az olvasása pillanatában már szükségképp elavult. A szövegek aktualizálása, a 
narrációk aktualizált narrációja persze újabb kommentárokat szül, melyek a térképhez 
hasonlatosan végül maguk alá temetik a várost. Úgy, ahogy a térkép alatt elporlik a Konstans 
város realitása, éppígy paralizálódik a Folyékony város dinamikája az azt kommentáló 
szövegtenger hatására. 

Az térkép és az epilógus Konstans városával tehát a Folyékony, vagyis a narratív némafilm 
városa áll szemben. Az egyik kartográfiai, a másik pedig textuális jelenség. A Konstans város 
ugyan megismerhető, akár egyetlen szóval is leírható, de minek? A térképnek nincsenek 
titkai, halotti maszkként feszül az utcák bőrére, ezért megismerésre sem csábít. A Folyékony 
város látszólag élő, úgy tűnik, csakis titkai vannak, melyek már az értelmezésére született 
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kommentárok egyidejű elavulása miatt is megismerhetetlenek. Az egyik oldalon az unalom, a 
másikon pedig a káosz. A Konstans és a Folyékony határhelyzetei között elhelyezkedő 
Provizórikus értelmezését tehát bölcseleti értelemben is egy fúziós műfaj vég(e)z(het)i el. 

A tanulmány újabb téziseként kívánom megfogalmazni, hogy a provizórikus jelenségek 
tárgyalásának urbanisztikai rétegét képző strukturális morfológia megfeleltethető a tér és az 
irodalom, a kartográfia és a kommentár találkozásának eredményeként létrejövő, a fúziós 
bölcseleti szerkezetnek, amelyet általában táblázatnak, a provizóriumok esetében textuális 
térképnek nevezhetünk. 

 
 

7. Egy analógia 
 
A provizórikus helyzetek vizsgálatát még egy további, biológiai analógiából eredő közhely 

is nehezíti. Ez a metafora élő szervezetként tekint a város testére, és ezzel eleve kizárja annak 
lehetőségét, hogy a városról textuális térkép – vagyis a provizóriumok strukturális 
morfológiáját bemutató táblázat – készüljön. Ez a biológiai metafora nem teljesen kulturális 
alap nélküli, ráadásul kiegészül az állandóságot per se elutasító filozófiai tanítással. 
Hérakleitosz egyik legismertebb hasonlata szerint „Hérakleitosz azt mondja valahol, hogy 
minden mozgásban van, és semmi sem marad változatlan, és a folyó áramlásához hasonlítva 
a létezőket, azt mondja, hogy nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba.” (PLATÓN: Kratülosz 
402 a) Az, hogy nem léphetünk kétszer ugyan abba a folyóba, olyan dinamikus és állandóan 
változó világkép elfogadásához vezet, amely eleve folyékony. Változó, átmeneti, időleges. 
Pusztán ennek a ténye, ennek a kulturális attitűdnek e ténye kérdésessé teszi, hogy az 
átmenetivel foglalkozzunk-e, tudván, hogy MINDEN ÁTMENETI. 

Csakhogy. A városnak létezik egy olyan ideálperspektivikus értelmezése, ami – akár egy 
reneszánsz korabeli pannó – illusztrativitása okán is az eljövendő középpontra koncentrál. Az 
egymással szemben álló absztrakt és a vizionárius jövőképek furcsa formai azonossága az, 
hogy ebből a jövőképből rendre kihagyják az időt. Mindkét értelmezésben az idő egy-egy 
szám, valamiféle transzparenssé szelídített, kétdimenziós hártya, amelyen keresztül 
kristálytisztán látszik a pannó, miközben szó sem esik arról a vizuálisan áttetszővé hazudott 
világról, amit maga az idő jelent. Ha egy pillantást vetünk erre a rétegre, és engedjük azt, 
hogy a maga teljességében elénk táruljon, akkor egy olyan esztétikai szürke zónába jutunk, 
amely átmeneti állapotokkal, a biológiai metaforáktól független valós és hétköznapi 
provizórikus helyzetekkel teli. Ebben az esztétikailag és vizuálisan óhatatlanul ingoványos 
területen a provizórium már nem filozófiai episztemé, ontológiai paradigma, hanem tény. 
Állványokban, építési gödrökben, toronydarukban és zsibvásárokban is jelentkező építési, 
városhasználati és ikonográfiai tény, amely nem függetleníthető az időtől. 

 
 

8. Néhány példa 
 
A Provizórikus városnak a filozófia és az urbanisztika terében történő elhelyezése után 

elengedhetetlen az, hogy a provizóriumot a város konkrét terében is definiáljuk. A 
Provizórikus városban – ellentétben a Folyékony és Konstans várossal, megkerülhetetlen a 
városban élő közösségnek a provizóriumokkal szembeni kollektív érzelmi reakciója és a 
provizóriumok megjelenése óta eltelt idő. A mégoly tisztán érzékelhető várostörténeti és 
szerkezeti provizóriumok is egy bizonyos időtávlatból, illetve a közösség kollektív érzelmi 
háttere előtt már nem értelmezhető. A provizórikus és az esetleges között ugyanis minden 
esetben az idő teremt kapcsolatot. Átmeneti helyzetek kialakulása az eltelt idő függvényében 
esetlegessé, majd később megszokottá válnak. Ezt a tényt az olyan történeti példák sora 
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igazolja, mint a Sagrada Família építése, vagy Budapesten a Szent György téri romok 
befejezetlensége, esetleg az Andrássy út városközponthoz történő csatlakozása. 

Múlttal, hagyománnyal és esztétikával terhelt történeti együttesek kapcsán tehát inkább 
beszélhetünk esetlegességről, mint provizóriumról. 

A kézenfekvő asszociációkon túl további határesetet képviselnek az érzelmi terminusokkal 
leírható jelenségek is. Ilyen az éjszakai városkép, az első leesett és megmaradó nagy havazás 
formálta városarculat, egy esetleges árvíz, de legalább is az elöntött rakpartok látványa, a 
befagyott folyó, az ünnepek alkalmával feldíszített város, a külföldi delegációk látogatása, 
vagy egy taxissztrájk okozta bénulás, a filmforgatások következtében lezárt és kiürített 
negyedek, és az egyre színesedő, évről évre változó és bővülő szezonális vendéglátó teraszok 
megjelenése, illetve ikonográfiai potenciálja. A felsorolt jelenségeken belül jól 
elkülöníthetőek a természeti provizóriumok. A fenti eseményeket „városarculat” vagy a 
„város különböző arcai” tárgykörben szokás említeni. A város használójára történő hatásuk 
tekintetében viszont azonosságot mutatnak a provizóriumokkal. A provizórium elsődleges 
megjelenési formáinak (félbehagyott építkezés) idővel való viszonya egyszeri, az adott típusú 
átmeneti helyzet tekintetében előre nem prognosztizálható és nem megismételhető. A 
fentiekben tárgyalt eseményeknek az idővel való kapcsolata a periodicitás, legalább is az 
ismétlődés, a természeti jelenségekkel összefüggő esetekben pedig a kiszámíthatóság. 

Az előzőek alapján belátható, hogy a provizórikus helyzetek, átmeneti jelenségek 
tárgyköre túlmutat a befejezetlen vagy futó építkezések, egy-egy megnyitott munkagödör 
létén. Bárkinek, akinek valamilyen kapcsolata volt a várossal, mint olyannal, van egy 
archetipikus városképe vagy képtöredéke az adott városról. Ez a kép egyénenként más, a 
megtanult, a megtapasztalt és az áhított-álmodott valóság keveréke. Ezen, véleményeken és 
érzéseken keresztül leírható és elmesélhető elemi képeket egymás mellé rendelve 
konszenzussal elfogadott ikont kapunk, – a „mi” és még sok ember városa körvonalazódik. 

 
Összefoglalva és megismételve kijelenthető, hogy: 

 A városban – bármely városban – tapasztalható összes olyan jelenség provizórium, 
ami sem az egyéni, sem a kollektív városképben nem kap szerepet, és provizórium marad 
egészen addig, amíg mindkét, vagyis a kollektív és személyes kép szerves részévé nem válik. 

 A provizórium az élő város karakterológiai jellemzője, melynek alapját a hirtelen 
nőtt (világ)városok extenzív, vagyis hatalmas területfoglalással járó növekedése jelenti. A 
provizórium, bárminemű provizórium, az összes élő, mozgásban lévő és fejlődő város sajátja, 
inkább örömteli, mint sajnálatra méltó tény, léte a különböző rétegekben megélhető város 
bizonyítéka, az urbanisztikai életképesség alapja. 

 A provizórikus jelenségek tárgyalása, a strukturális morfológia felállítása a téma 
jellegénél fogva interparadigmatikus, a Történeti- vagy Új-urbanisztika, illetve a Hétköznapi-
urbanisztika által kidolgozott közös metodikai alapokon történhet. 

 Ez a provizórikus jelenségek tárgyalásának urbanisztikai rétegét képző strukturális 
morfológia azonban megfeleltethető a tér és az irodalom, a kartográfia és a kommentár 
találkozásának eredményeként létrejövő, a fúziós bölcseleti szerkezetnek, amelyet általában 
táblázatnak, a provizóriumok esetében pedig textuális térképnek nevezhetünk. 
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Dr. Czinkóczky Anna1–Dr. Szabó György2 
 

Digitális városok születése, avagy hogyan hat az informatika a XXI. sz. 
emberének városszemléletére? 

 
Ember a végtelen térben… 
Az ég egy sátor, melyet az ősök által lenyúzott kenguru kifeszített bőréből készítettek, széleit faékekkel 

kifeszítették, majd felemelték. Miután az ősök elvégezték munkájukat megelégedve mondták:  
 „Mostantól kezdve az emberek egyenesen járhatnak, s nem kell elrejtőzniük attól félve, hogy az ég leesik.” 
Az ausztráliai nagameni törzs elbeszélése – Láng, 1979 
 

Abstract 
 
The realistic mapping of the world has been an ancient dream of man. The modeling of spatial 

structure of the architectural and natural world is the task of several scientific fields. During the past 
centuries the capturing, recording and publishing of the spatial information has gone through a 
significant development. However, only the recent revolution of the Information technology has 
produced the adequate tools to capture spatial information for ordinary users. The spatial world of 
urban man has become a digital world due to the technology and produced a new paradigm of 
Neogeography. 

 
 

Absztrakt 
 
A körülöttünk lévő világ tárgyainak, jelenségeinek valósághű ábrázolása, a környezet 

viszonyait visszatükröző modell megalkotása az emberiség régi vágya. Az épített és a 
természeti környezet térbeli viszonyainak megismerése, modellezése, ábrázolása a korai 
civilizációktól napjainkig számos szakterület alapfeladatát képezi. Az elmúlt évezredek során 
a térbeli információszerzés, a külvilágról nyert ismeretek rögzítése, közlése, értelmezése 
hosszú fejlődésen ment keresztül, de csak a közelmúlt informatikai robbanása teremtette meg 
az emberi élettér feletti „uralmat” biztosító eszközrendszert. Az emberi élettér és a tér feletti 
uralom megszerzése ellentétes irányban hatotta át a térszerveződés különböző szintjeit. A cikk 
a hétköznapi felhasználók számára legnagyobb jelentőséggel bíró térszervezési szint – a 
városi tér – digitális reprezentációjának kérdését vizsgálja, különös tekintettel a humán 
térszemlélet és technológia viszonyára. 

 
 

1. Bevezető 
 
Az informatika fejlődése a térinformatika kialakulásával magával hozta a városokról szóló 

adatok, tervek, alkalmazások térhódítását. Ezek a digitalizált városok – már nem csak a 
szakembereknek nyújtanak segítséget, hanem mindenki számára lehetővé teszik a gyors és 
könnyű ismeretszerzést, navigációt. A Web 2.0 elterjedésével az informatikai és földrajzi 
tudásmegosztás közösségi tevékenységgé alakul, s bárki személyre szóló alkalmazást kap a 
körülötte levő világ 3 vagy több dimenziós egyénre szabott megjelenítésében. A virtuális 
városok is egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert a felhasználók körében, és tanúi 
lehetünk egy újabb robbanásszerű fejlődésnek, amelynek középpontjában az átlagos 
                                                 
1 Dr. Czinkóczky Anna Budapesti Corvinus Egyetem, Tájanalitikai és Környezetvédelmi Laboratórium Tanszék, Budapest 
E-mail: anna.czinkoczky@uni-corvinus.hu 
2 Dr. Szabó György Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék, Budapest 
E-mail: gyszabo@eik.bme.hu 
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felhasználó áll. Ez a fejlődés átalakítja a hagyományos térrel kapcsolatos fogalmat és Eisner 
nyomán létrejön a Neogeográfia, amely egy új ismeretelméleti paradigmát jelent. 

 

 

Térbeli kontroll 

Emberi élettér 
kitágulása 

Térszerveződési szintek: 
• Globális terek: Föld, országok 
• Regionális terek: régiók, megyék, kistérségek 
• Lokális terek: település, lakókörzet 
• Közvetlen lokális terek: szomszédság 
• Mikro terek: háztartás, munkahely, egyén 

 
1. ábra. A térbeli kontrol megszerzése és az emberi élettér kitágulása  

 
Mindannyian a valóságos térbe születtünk. Itt tettük meg az első lépéseket, itt nyúltunk 

először egy valóságos tárgyat nyújtó kéz után. Ma viszont egyre több az olyan utazni vágyó, 
aki egy virtuális utazást tesz abban a városban, amelyre kíváncsi. Ez a gyors paradigmaváltás 
a különféle utazási módszerekben, illetve az ismeretlen világ megismerésének és elérésének, 
valamint az erről szerzett ismeretanyag rendszerezésének az átalakulása a szemünk előtt 
zajlott, alig néhány év alatt. Kezdetben csak statikus adatot kerestünk: címet, nyitva tartást, 
menetrendet, ügyfélirodát. Aztán létrejöttek az interaktív digitális város-portálok pl. New 
York város turisztikai portálja, ahol egy 3D-s animációs filmhez hasonló élményben van 
részünk, amikor elkezdjük a kalandozást a virtuális városban. 

 
 

2. A digitális város és a digitális tér 
 
A ’80-as évektől kezdve az Internet térhódításával a térinformatika egyre nagyobb szerepet 

játszik a városok fejlődésében, hiszen a városüzemeltetésben, -tervezésben fontos szerepet 
töltöttek be a térbeli adatbázisok, digitális térképek, tervező szoftverek. Eredetileg a digitális 
város a szakemberek számára készült. Ők voltak felelősek a tervezésért, a várossal 
kapcsolatos adatok tárolásáért, és számukra volt fontos, hogy megalkossák a tér és a hely 
digitális reprezentálását, és az ezzel kapcsolatos kommunikációt segítsék. De hamar kiderült, 
hogy nem csak a várostervező és -üzemeltető szakemberek számára fontos a virtuális város, a 
közember életét is közvetlenül segítheti a megfelelő digitális városról szóló információ. 
Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a város igen hatékonyan népszerűsíthető az Interneten 
keresztül, a virtuális turistából igen gyakran lesz valóságos látogató, tehát a digitális fejlődés 
okozta virtuális világ térnyerése átszőtte, sőt gyakran megelőzte a reális fejlődést. Ez az 
egyébként önmagában érdekes megoldás nem lenne életképes a megfelelő üzleti támogatás 
nélkül – a fejlődés motorja a látogatottsággal kiváltott marketing érték. Egyre másra születtek 
meg a híres turisztikai célpontok (pl. Bologna) városi portáljai, nyújtottak hasznos 
információt, sőt képzeletbeli utazást is imitáltak a hatékonyabb népszerűsítés kedvéért. 

Figyelemre méltó a CyArk Alapítvány projektje, amely a világ 500 kiemelt műemlék 
együttesének digitális archiválását és részletes 3D modellezését tűzte ki célul a mobil 
mérőrendszerek által felkínált automatizált adatnyerési és modellezési eszközökre alapozva. 

 
 

3. Digitális térreprezentációk és a tökéletlen ember 
 
A térbeli viszonyoknak az információtechnológia áldásai által megteremtett digitális 

leképezéseinél egyidejűleg találkozhatunk az eufória és a modellek hasznosságát kétségbe 

 259

http://www.virtualnyctour.com/movingMap1.php?trailName=madisonAndFifth:0
http://www.virtualnyctour.com/movingMap1.php?trailName=madisonAndFifth:0
http://www.comune.bologna.it/girabologna/eng/mappe/ini_maps/e_map.htm
http://archive.cyark.org/piazza-del-duomo-pisa-gallery-3D


KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSTERVEZÉS ÉS ÉPÍTÉSZET 

vonó kételyekkel. A térinformatika pionírjai bitek, megabyte-ok bűvöletében megfeledkeztek 
a rendszer legkritikusabb eleméről, a tökéletlen emberről. A térbeliség hagyományos „nyelve” 
a grafikus térkép alapvetően az objektumok, viszonyok, jelenségek statikus leírására, 
ábrázolására koncentrált. 

A térkép formájában létrehozott ikonikus vizuális modell a „valóság kicsinyített másaként” 
került interpretálásra, amely alapvetően a „mi volt?” esetleg „mi van?” kérdésre kívánt 
válaszolni. 

A WEB világában a statikus megjelenítést felváltotta a valós idejű megjelenítés, ahol a 
megválaszolandó kérdés a „mi van?” vagy „mi lehetne?” szimbolikus matematikai 
modellekre épülő szimuláció vagy virtuális valóság formájában. 

A térinformatikai világ specialistái a közelmúltig a térbeli adatok fizikai, geometriai 
előállítására koncentráltak. A titkossággal és nemzetbiztonsági érdekekkel körülbástyázott 
területen a „közönséges felhasználók” megjelenése jelentős felfordulást okozott. A 
térképészeti, térinformatikai specialisták megdöbbenve szembesültek a téri reprezentáció, tér 
észlelés, téri tájékozódás felhasználói problémáival. A fizikai, logikai objektummodellezés 
mellett lassan teret nyert a tér ontológiai, nyelvi, szemantikai, geometriai, grafikai 
reprezentációját összességében kezelő megközelítés. 

 
Információ

forrás Adó

Küldött
üzenet

Zajforrás

Jel

Vevő Rendeltetési
hely

Fogadott
üzenetVett jel

 
 

2. ábra. A tér reprezentációjának és megjelenítésének kommunikációs sémája Shannon információ 
elméleti modelljének adaptálásával 

 
A térbeli városmodellek készítőinek azzal az alapvető problémával kell megküzdeniük, 

hogyan biztosítható, hogy az általuk „észlelt” téri reprezentáció egy adott „mesterséges 
csatornán”, térmodellen a felhasználó felé közölve a kívánt „üzenetet” belső mentális vizuális 
érzetet váltson ki (2. ábra). A széleskörű felhasználói igényeket kielégítő 3 dimenziós 
szemantikus városmodellezés az egyszerű geometriai és grafikai vizuális modellezést kibővíti 
az elemek közötti térbeli viszonyokat leíró 3D topológiával és az egyes objektumok tematikus 
osztályozásával (terep felszín, növényzet, épületek, közlekedés, vizek, közművek stb.) és 
attribútumaival. Az összetett jelenségrendszer átfogó megismerése olyan modellek 
alkalmazását teszi szükségessé, melyek az aktuális felhasználó szerepének, nézőpontjának 
megfelelően redukálják a valóság belső komplexitását, lehetővé teszik a probléma adott 
térszerveződési szintre történő skálázását (1. ábra). 

Külső mentális reprezentáció - > 
térkép 

Belső mentális reprezentáció 
– vizuális térérzet 

Mesterséges „csatorna”: térkép - > 
Képi/nyelvi reprezentáció 
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A heterogén felhasználói igények kiszolgálása csak standardizált szemantikai modell 
alkalmazásával biztosítható. Az OGC (Open GIS Consortium) által kifejlesztett szabvány a 
CityGML a városi terek egységes tematikus modellezésének, megjelenítésének, fizikai 
formátumának eltérő felbontásban történő ábrázolásának kereteit biztosítja. A CityGML öt 
szintű térszerveződési szint szabványos és koherens reprezentációját definiálja. A LOD 0 
(LOD-Level of Details) szint egy 2,5 dimenziós regionális modell paramétereit rögzíti. A 
LOD 1 a városi környezetet épület blokk szinten leíró modell. A LOD 2 a városi környezetet 
az épületek textúrájával, tető szerkezetével gazdagítva leíró modell. A LOD 3 a várost alkotó 
épületek részletes építészeti modelljét írja le. A LOD 4 az épületen belüli térbeli viszonyokat 
leíró, az épületen belüli virtuális sétát lehetővé tévő modell. 

LOD 0 LOD 1 

LOD 2 LOD 3 LOD 4  
 

3. ábra. A CityGML LOD 0 – LOD 4 térszerveződési szintjei 
 
 

4. Séta egy virtuális közparkban 
 
Immár nem utópisztikus DAVID GELERTNERNEK (1991) az a jóslata, hogy egy szoftver 

segítségével a világegyetem behelyezhető lesz egy cipős skatulyába. Gelertner ekkor úgy 
fogalmazta meg, hogy a szoftverrel leírható egy ’Tükörkép Világ’ (Mirror World), ami a 
valóság egy hű másának is felfogható, azonban bizonyos esetekben eltérően viselkedik a 
tőlünk megszokott világtól. Manapság bárki, aki rendelkezik olyan mobiltelefonnal, amelyen 
Internet van, letölti a megfelelő programot, tetszés szerinti utazást tehet egy számára 
kiválasztott helyen, sétálhat a virtuális Hyde-parkban – sőt ez a park egyszerre akár több 
millió látogatót is fogadhat. A digitális tér kibontakozásával a térrel kapcsolatos fogalmunk is 
változik. Megváltoznak a tér korlátai, a szokásos távolság fogalmunk is átalakul. 

 
 

5. A Neogeográfia létrejötte 
 
Napjaink földrajzi fogalmának kiszélesítésében igen nagy szerepe volt a széles körben 

elterjedt digitális glóbuszoknak (Google Earth, Microsoft Virtual Earth, NASA World Wind). 
Ezekkel az eszközökkel a Föld és az egyes városok úgy kezelhetőek, mintha valamely 
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információs alaprétegek lennének, akárcsak egy nagy paletta, amelyre információ szabadon 
fel-, illetve letölthető. Ezek alapján mindenki létrehozhatja a saját, „önálló terét”, illetve 
megoszthatja a többiekkel. Ez a saját egyéni tér a befektetett munka és strukturáltság 
függvényében lehet egyszerű ikonikus vizuális megjelenítés vagy szimbolikus modellre épülő 
szimuláció. 

A 2.0-ás Web-et szokták úgy is definiálni, mint egy társadalmi hálózatot a társadalmi 
térben. Az újonnan, a közösségi társadalom által létrehozott és alakított földrajzi világot 
EISNOR (2006) nyomán ’Neogeography-nak’ (Új Földrajznak vagy Neogeográfiának) 
nevezik, ami kötődik a valós világ földrajzi leírásához, de virtuális álmainknak megfelelően 
egyben el is tér azoktól. A virtuálisan megalkotott jelenségek geokódolhatók, elláthatók 
geotaggel, saját megjegyzések, élmények fűzhetők hozzájuk. Ahogy Eisnor megállapította: 
„A Neogeográfia Web 2.0-ás technológiát használ ahhoz, hogy a hétköznapi ember a 
térészleléssel kapcsolatos mentális reprezentációjának digitális rögzítésével megalkossa a 
saját modelljét , amelyet a valós világ leképezésére használ. Ez nem minden esetben felel meg 
a szokásos tudományos leírásnak és kutatásnak, viszont kétségkívül hozzájárul a közösség 
földrajzi ismereteinek gyarapításához közérthető és szemléletes módon, beleértve néha a 
művészi vagy abszurd megoldásokat is.” 

Sokszor ezek a leegyszerűsített, de szellemes és látványos megoldások közérthetőbben és 
hamarabb megismertetik az érdeklődő felhasználót a számára ismeretlen világgal, mint a 
hagyományos tankönyvek, tudástárak. Az így létrehozott „tudástárak” hasznosítása Bábel-
tornyának felépítésével összemérhető problémák forrása. Amennyiben befogadjuk az egyedi, 
szubjektív információkat, csorbul a létrehozó közlési szándékának egyértelműsége. Ezt a 
többértelműséget csak egy strukturált szemantikai szabályrendszer, egy térbeli nyelv 
bevezetésével oldhatjuk fel, de ezzel nagymértékben korlátozzuk a szabályos nyelvi 
készletből kilógó elemek létrejöttét, a hasznosítás ismét a specialisták kiváltsága lesz. 

Nem lebecsülendő az a tény, hogy a felhasználó egyben alkotóvá is válhat, ami erősítheti a 
valós világhoz tartozó kötődését, ösztönözheti a másutt tanult vagy tapasztalt ötletek 
megvalósítását a saját környezetében. 

Ezt az egyéni aktivitást segítik a különféle szoftverek (pl. Google Sketchup), amelyek 
segítségével bárki elkészítheti lakókörnyezetének 3D-s modelljét az őt érdeklő jelenségek 
térbeli ábrázolásával együtt, és megoszthatja másokkal – mintegy gyarapítva a közösségi 
tudást (Wiki-társadalom, melynek egyik jól ismert példája a Wikipédia). Ez egy minőségi 
ugrást jelent a tudás és tartalom fejlesztésében, hiszen semelyik profi cég szakemberei nem 
tudnak akkora kapacitást biztosítani, mint az információs társadalom együttes tagsága. Ebben 
nyilvánul meg a Web 2.0 ereje, amely a közösségi tudásmegosztás révén beláthatatlan 
fejlődést sejtet. 

TURNER (2006) kiterjeszti a fenti definíciót az újszerű földrajzi közegben élő emberek 
cselekedeteire: „Egy neogeográfus olyan újszerű interfészeket használ, mint a Google Maps 
vagy Google Sketchup, GPX-ről3 vagy KML4-ről vitatkozik, geo-tag-eli5 fotóit, és térképet 
készít a nyaralásáról. …A neogeográfia arról szól, hogy emberek elkészítik a saját térbeli 
világuk képét – használva a rendelkezésre álló eszközkészletet.” 

A 2005-ben kiadott Google Earth nem csak a Föld 3D-s látványmegjelenítésében játszik 
fontos szerepet, hanem a szimulációjában is. Ez azért jelentős, mert a Google ingyen 
hozzáférhetővé tett nagyfelbontású légifelvételeket, amely a kereskedelmi cégek esetében 
nem megszokott. A szoftverrel „időutazást” is lehet tenni, hiszen néhány fontosabb földrajzi 
helyhez feltöltötték a történelmi térképeket, így kialakítható egy 4D-s interfész is. 
                                                 
3 GPS eXchange Format egy nyílt XML szabvány, amit GPS számítógépes alkalmazások, vagy felhasználók 
közötti adattovábbítás céljából hoztak létre 
4 A Google Earth és a Google Maps által alkalmazott adattípus 
5 GPS koordinátákkal ellátja 
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6. Kiterjesztett valóság a mobiltelefonokon 
 
A kiterjesztett valóság (augmented reality, AR) a sima valóság és a virtuális valóság 

(virtual reality, VR) egymásra hatásából, összeolvadásából keletkezik. Idén megjelent egy 
mobiltelefonos szoftver, a Layar [2], amit készítője a világ első AR böngészőjének nevezett. 
A Layar az androidos mobiltelefonokba épített kamera, műholdas helymeghatározó és iránytű 
segítségével azonosítani tudja a valós világ valós objektumait. A középületekről megmondja, 
mi van bennük, az eladó házakról, hogy mennyibe kerülnek, a szállodákról, hogy van-e 
bennük szabad szoba, és ha igen, mennyibe kerül. Ahogy a neve is utal rá, a Layar rétegekkel 
dolgozik: a kamera veszi az épület képét, és attól függően, hogy milyen réteget kapcsolunk 
be, megjeleníti a hozzá tartozó információt többek között a Wikipediáról, a Flickr-ről, a 
Greenbookings-ról és a Qype-ról. A készülék a gps-adatok alapján ismeri a pozíciót, és olyan 
helyeket jelenít meg, amelyeket a Wikipedia cikkírói elláttak geotag-ekkel. 

 
 

7. A neogeográfia hatására létrejött új paradigma 
 
ERDÉLYI (1997) szerint a paradigma olyan átfogó szabályok és adatstruktúrák együttese 

amely összetett, dinamikus tevékenységi kör számára mintául szolgál. A paradigma másik 
kritériumaként azt is szokták feltételezni, hogy kell, hogy követői, támogatói legyenek. Ez 
jelen esetben elmondható, hiszen a Web 2.0 arra épül, hogy a társadalom egyre növekvő 
módon vesz részt a földrajzi fogalmak és tudás létrehozásában. Ilyen értelemben a 
neogeográfia létrejötte a Web 2.0 megszületésével paradigmaváltást jelent, Kuhn-féle 
értelemben6. 

"Mindegyik tudományos forradalom elkerülhetetlenné tette, hogy a közösség elvesse a 
hagyományos tudományos elméletet egy vele összeegyeztethetetlen másik kedvéért, 
következésképpen mindegyik megváltoztatta a tudományos vizsgálódás számára hozzáférhető 
tények körét és azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szakma eldönti, hogy mi tekinthető 
értelmes problémának és mi jogos problémamegoldásnak..."[1]

A közösségi, szociális tudás nem korlátozódik pusztán a 3D-s makettek megalkotására. 
Emberek szabad stílusban, blogokban is képesek az ismeretlen földrajzi világ leírására. 

Egy budapesti blogger szerint: „Korábbi elhatározásomnak megfelelően időről-időre át fogok 
menni turistába, hogy úgy lássam a várost, mintha először járnék benne. A jelszó az, hogy 
nem keresek különleges képkivágásokat, nem mászom fel a másfeledik emeleti párkányra, 
hogy három óra várakozás után, de csakis a holdtölte utáni negyedik napon, különleges 
objektívvel, HDR utómunkával művészi produktumot töltsek fel a fotófanyalgós fórumokra, 
hanem egyszerűen csak megyek, és ha látok valamit, lenyomom a gombot…”. 

Hogy mit hoz a jövő? Megjósolni pontosan aligha lehetséges. Einstein szavait tudjuk csak 
idézni: „I never think of the future. It comes soon enough."7 Nem tehetünk mást, mint hogy 
elfogadjuk a világ és a tér fogalmának változását, tudásunkkal és együttműködésünkkel 
segítjük az új intelligencia létrejöttét. 
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A térinformatika alkalmazási lehetőségei a szabadtéri humánkomfort-
vizsgálatok során 

 
 

Abstract 
 
The aim of the present paper is to recommend a methodology for the thermal comfort 

investigations of urban public green areas. There is an emphasis on the advantages of using the 
geoinformatical software ArcView GIS 3.3 which might be a valuable tool to process and visualize the 
collected data. The opportunities coming from adapting this software will be demonstrated through a 
study conducted in Szeged, to which the data were collected by unobtrusive observations of visitors 
and meteorological measurements on the site. 

 
 

1. Bevezetés, célkitűzés 
 
Az urbanizáció növekvő térhódításának következtében egyre több embert érintenek a 

városi lakó és munkakörnyezet ártalmai, a levegőszennyezés, a zaj, a fényszennyezés, a 
termikus terhelés, valamint a felgyorsult élettempóval járó stressz. A városi lakosság 
életminőségére jelentős pozitív hatást gyakorolhatnak e mesterséges környezetben megbúvó 
"zöldebb szigetek" (terek, illetve parkok), attól függően, hogy megfelelő viszonyokkal 
szolgálnak-e a felfrissüléshez. Ennek folyományaként a rekreációs célú városi közterületek 
humánkomfort szempontú vizsgálata növekvő jelentőségre tesz szert (THORSSON S. ET AL. 
2004, NIKOLOPOULOU M.–LYKOUDIS S. 2006, MAYER H. 2008). 

A humán komfortérzet alakulása szempontjából igen jelentős tényező a termikus 
környezet, a hőérzetünket befolyásoló léghőmérséklet, légnedvesség, szélsebesség és a 
hőhatású sugárzás. A szakma több neves képviselője (HÖPPE P. 2002, NIKOLOPOULOU M.–
STEEMERS K. 2003, THORSSON S. ET AL. 2004, KNEZ I.–THORSSON S. 2006) rámutatott már 
arra, hogy komfortérzetünket eme a fizikai-fiziológiai úton ható mikro-meteorológiai 
viszonyokon túl számos egyéb paraméter befolyásolja, pszichológiai úton is (1. ábra). 
Amennyiben tehát azt szeretnénk tanulmányozni, hogy egy városi környezetben elhelyezkedő 
nyilvános terület milyen mértékben nyújt megfelelő közeget rekreációs célokra, minél 
pontosabb és több információval kell rendelkeznünk egyrészt magáról a vizsgált területről 
(környezeti monitoring), másrészt a területet látogató emberekről (humán monitoring). 

 

                                                 
1 Kántor Noémi Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, Szeged 
E-mail: kantor.noemi@geo.u-szeged.hu 
2 Gulyás Ágnes Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, Szeged E-mail: agulyas@geo.u-szeged.hu 
3 Dr. Unger János Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, Szeged E-mail: unger@geo.u-szeged.hu 
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1. ábra. A termikus komfortérzetet befolyásoló tényezők és a köztük lévő fontosabb kapcsolatok 
 
A helyszín kialakítása (vegetáció, mesterséges tereptárgyak, felszínborítás) egyrészt 

befolyásolja a mikro-bioklimatikus viszonyokat, másrészt meghatározza a terület funkcióját. 
Emellett a helyszín által nyújtott esztétikai élményen keresztül kiváltott érzelmi reakciók 
szerepe is jelentős a komfortérzet, következésképp a területhasználat alakulásában (ELIASSON 
I ET AL. 2007, KNEZ I ET AL. 2009). A klímaparaméterek helyszíni mérésével párhuzamosan 
végzett humán monitoring lehetővé teszi a helyszín – klíma – emberi viselkedés komplex 
kapcsolatrendszerének tanulmányozását, melynek segítségével a várostervezés-rendezés 
gyakorlatában hasznosítható összefüggésekre világíthatunk rá. 

E tanulmány célja, hogy metodológiát ajánljon a városi környezetben elhelyezkedő 
nyilvános szabadtéri területek humán komfort szempontú vizsgálatához. A hangsúlyt egy 
geoinformatikai szoftver, az ArcView GIS 3.3 alkalmazásában rejlő lehetőségekre helyezzük, 
amely értékes eszköz lehet mind a gyűjtött adatok feldolgozása, mind azok megjelenítése 
terén. Ezeket a lehetőségeket egy konkrét, Szegeden elvégzett vizsgálaton keresztül mutatjuk 
be, melyhez az adatokat egyrészt környezeti, másrészt humán monitoring útján gyűjtöttük. 

 
 

2. A Szegeden kivitelezett humánkomfort-vizsgálat mintaterülete 
 
Tanulmányunk célja a rekreációs szempontú területhasználat termikus viszonyoktól való 

függésének vizsgálata volt. Ehhez 2008. április 10. és május 15. közé eső időszak során 
gyűjtöttünk adatokat, 12 és 15 óra között, minden keddi, szerdai és csütörtöki napon. 
Mintaterületül az SZTE Ady téri épülete és a Tanulmányi és Információs Központ között 
elhelyezkedő, mintegy 4500 m2-es zöld terület szolgált, melyet szép számban látogatnak az 
emberek. Legnagyobb, fűvel borított DK-i részén csupán néhány fiatal fa nyújt gyér árnyékot. 
E füves terület, köszönhetően a körülölelő tereplépcsőnek, kb. 1 méterrel alacsonyabban 
fekszik a környező területeknél. Az ÉNy-i oldalon számos idős fa található, melyek a 
napállástól függően az említett tereplépcsőt is beárnyékolják. A területen keresztülvezető 
díszburkolatos járda mentén 8 pad szolgál ülőhellyel a látogatók számára, további 2 a füves 
terület szélein. 

A konkrét megfigyeléseket megelőzően szükség volt a mintaterület pontos 
feltérképezésére. Ez magában foglalta a mesterséges és természetes tereptárgyak, valamint a 
különböző felszínborítási típusok pontos koordinátáinak rögzítését (SOKKIA geodéziai 
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mérőállomással), valamint az épületek és a fás vegetáció magasságának felmérését (Vertex 
III. ultrahangos famagasságmérővel). A fák esetében a törzs- és teljes magasságot, a 
törzskerületet, valamint a lombkorona sugarát is feljegyeztük. Eme adatokra szükség van a 
helyszín számítógépes területmodelljének felépítésekor. Ennek akkor vehetjük igazán hasznát, 
mikor helyszíni mérések hiányában vagy azokat kiegészítve numerikusan szimuláljuk a 
területen kialakuló meteorológiai paramétereket, illetve komfortviszonyokat, olyan mikro-
skálájú modellek segítségével, mint például az ENVImet vagy a RayMan (BRUSE 2003, 
MATZARAKIS A. ET AL. 2007). 

Az első pont, ahol az ArcView GIS 3.3 szoftvernek hasznát vehettük, a mintaterület 
geokódolt térképének elkészítése volt. A felmért objektumok a program View ablakában 
jeleníthetőek meg grafikusan: az egyes felszínborítási típusokat, valamint az épületek pontos 
határait poligonok reprezentálják, a fák helyét csillag alakú pontmarkerek jelölik (2. ábra). 
Eme, poligonokat és pontokat tartalmazó réteg(ek)hez tartozó attribútum-táblázat tartalmazza 
minden egyes objektum pontos koordinátáit, illetve az ezen kívül felmért adatokat. 
 
 

3. A terepi megfigyelések és mérések 
 
Egy park vagy tér komplex humánkomfort vizsgálatakor az objektív mikro-meteorológiai 

mérésekkel szimultán információkat gyűjtünk a terület látogatottságáról, illetve a 
mintaterületet látogató emberekről. Fontos megemlíteni, hogy csupán a rekreációs célból ott 
tartózkodó látogatókat mérjük fel, s eltekintünk azoktól, akik pusztán átkelnek a területen. A 
humán monitoring során félórás periódusokban, kumulatív módon mértük fel a területen 
időző embereket. Ez magában foglalta elhelyezkedésük térképi rögzítését, valamint néhány 
személyes jellemzőjük feljegyzését. Ennek eredményeként minden 12 és 15 óra közötti 
félórás időintervallumra rendelkeztünk egy térképpel, melyen a sorszámmal (ID) ellátott 
látogatók pontos helyét ábrázoltuk, illetve egy táblázattal, ami a térképre vitt személyek 
nemét, korát, ruházatát, pozícióját és aktivitását tartalmazta. Ezek a számok minden félórában 
1. sorszámmal indultak, ezáltal rögtön megkaptuk, hány látogatója volt a mintaterületnek az 
adott periódusban. 

A mérési időszak termikus jellemzéséhez felhasznált meteorológiai paramétereket (a 
léghőmérséklet (Ta °C), a relatív légnedvesség (RH%), szélsebesség (v ms-1) és 
globálsugárzás (G Wm-2) 10-perces átlagértékeit) a mintaterület közvetlen közelében 
elhelyezkedő hivatalos QLC 50 típusú automata állomás adatbázisából töltöttük le. 
 
 

4. Az adatok feldolgozása – az ArcView GIS 3.3 szoftver jelentősége 
 
Az említett meteorológiai adatokból a RayMan nevű sugárzás- és bioklímamodell 

(MATZARAKIS A. ET AL. 2007) segítségével számítottunk a humán hőérzet, illetve 
komfortérzet objektív mérőszámául szolgáló indexeket. Ez esetben Fanger PMV-indexét 
(Predicted Mean Vote) választottuk, amely adott termikus viszonyok esetén az emberek 
többségében kialakuló hőérzetet fejezi ki. A PMV értékei eredetileg egy olyan -3-tól +3-ig 
terjedő skálán mozognak, melyen a 0 érték jelzi a neutrális állapotot, a pozitív értékek hőség, 
míg a negatív értékek hideg általi diszkomfortot (és terhelést) jeleznek (FANGER 1972). 

A félórás periódusokban gyűjtött szubjektív jellemzők táblázatát Microsoft Excel 
munkafüzetbe másoltuk, majd csatoltuk hozzájuk az objektíven mért (Ta, RH, v, G), illetve 
számított (PMV) paraméterek félórás átlagértékeit. 
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2. ábra. A vizsgált terület ArcView-ban megjelenített képe: pontok mutatják a látogatók területi 
elhelyezkedését, s a csatolt attribútum táblázat tartalmazza a megfigyelt és mért adatokat 

 
A látogatók elhelyezkedését tartalmazó felmérési térképeket mérési periódusonként az 

ArcView programban digitalizáltuk, majd összekapcsoltuk a korábban Excel táblázatban 
egyesített objektív és szubjektív adatokkal. Végül valamennyi mérési periódus 
látogatottságára és termikus viszonyaira vonatkozó információt egy, az ArcView-val 
kezelhető fájlba mentettük. Ennek az integrált adatfeldolgozásnak köszönhetően bármely 
látogatót kiválaszthatjuk, s meg tudjuk róla mondani, hogy milyen személyes 
tulajdonságokkal rendelkezett (nem, kor, ruházat, pozíció, aktivitás), mikor volt a területen 
(melyik nap mely félórájában), és az adott időszakot a termikus mérőszámok (Ta, RH, v, G, 
PMV) milyen értékei jellemezték (2. ábra). 

A szoftver lehetőséget ad arra, hogy az attribútum táblázat bármely oszlopa vagy oszlopai 
alapján látogatókat jelöljünk ki, csoportosítsuk, leválogassuk őket az ezt követő statisztikai 
vizsgálatokhoz. Ez történhet a látogatókat jelölő markerek egyenkénti vagy csoportos 
kijelölésével is. Az adatok statisztikai analíziséhez a Microsoft Excel és az SPSS 11.0 
szoftvereket használtuk. Az ArcView – az eddigiek mellett – hatalmas segítség az 
eredmények megjelenítése terén is. A statisztikai eredmények szemléltetésének szokásos 
formáit (grafikonokat, táblázatokat, kapcsolat meglétét, erősségét jelző mérőszámokat) 
ugyanis igen informatívvá tehetjük, amennyiben az ArcView-ban készített területhasználati 
térképeket mellékelünk hozzájuk. 

Városi humánkomfort-vizsgálatok esetén különösen érdekes a területhasználat 
mintázatának tanulmányozása mind térben, mind pedig időben. Ennek vizsgálatához 
szektorokat alakítunk ki a területen, akár többféle kategorizálás szerint is (például árnyékolás, 
felszínborítás, égtáj, funkció). A mintaterület látogatóit reprezentáló pont-markereket 
színezhetjük vagy alakíthatjuk bármely, az attribútum táblában szereplő tulajdonság szerint. 
Ezáltal könnyedén bemutathatjuk, hogy mikor, illetve milyen mikro-bioklimatikus viszonyok 
mellett és milyen személyes jellemzőkkel bíró látogatók vették igénybe a terület különböző 
szektorait. 
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5. A területhasználat térbeli mintázatára vonatkozó eredmények 
 
A mintaterület igénybevételének tanulmányozásakor 5 alterületet (szektort) különítettünk 

el: a DK-i oldalon fekvő nagy, füves területet, az ÉNy-i oldalon elhelyezkedő idős fák 
árnyékában lévő részt, a tereplépcső azon részét (ÉNy), mely fölé belóg az előbb említett 
magas fák lombkoronája. A területen átvezető járdát és a 10 padot – merőben eltérő jellegük, 
funkciójuk miatt – érdemes volt külön szektorokként kezelni. A területhasználat térbeli 
mintázatának szemléletes bemutatását szolgálja a 3. ábra, melyen az egyes alterületek 
igénybevétele tanulmányozható különböző termikus viszonyok mellett. Valamennyi szektor 
látogatottsága (területen időző emberek abszolút száma) derült égbolt és enyhén meleg 
termikus viszonyok (PMV = 1) esetében adódott a legmagasabbnak (3. B ábra), az egyes 
területegységek relatív látogatottsága azonban jelentős tendenciát mutat a PMV értékeknek 
megfelelően (3. A ábra). 

 

 
 

3. ábra. A területhasználat térbeli mintázatának függése a termikus viszonyoktól: A) a szektorok 
relatív látogatottsága a PMV függvényében, B) az alterületek látogatóinak abszolút száma a 

különböző PMV értékek esetén, C) a látogatók területi eloszlása a felmérés időintervallumára jellemző 
PMV értékek szerint 

 
Alacsonyabb PMV értékek (hűvösebb viszonyok) esetén a padok relatív igénybevétele 

dominált, míg melegebb termikus körülmények mellett (PMV > 0) a látogatók zöme a füves 
területen telepedett le. Ugyanakkor a tereplépcső, valamint az idős fák alatti területrészek 
relatív igénybevétele is megemelkedett. Az emberek meleg-forró viszonyokhoz (PMV = 2-3) 
történő fizikai alkalmazkodására kiváló példával szolgál az említett, félárnyékos-árnyékos 4. 
és 5. szektorok látogatottságának megemelkedése (3. A és B ábra). 

Eme diagramok eredményeinek térbeli megjelenítését szolgálja a 3. C ábrán látható 
területhasználati térkép, melyen a látogatók elhelyezkedését jelölő markereket a PMV 
értékeknek megfelelően színeztük az ArcView segítségével. Minthogy a padok által 
biztosított ülőhelyek száma korlátozott, melegebb termikus viszonyok esetén (mikor is a 
látogatók nagyobb számban voltak jelen) egyre több ember volt kénytelen más alterületeken 
is helyet foglalni. Másfelől viszont, a magasabb PMV értékek rendszerint napfényes 
égboltviszonyokkal párosultak, s ez sok embert csábított arra, hogy napfürdőt vegyen a 
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területen. Továbbá a füves szektor természete és kiterjedése lehetővé tette nagyobb baráti 
társaságok letelepedését is (3. C ábra). 

A PMV értékek és az egyes szektorok látogatottsága közötti kapcsolat statisztikai leírására 
a Cramer-féle V, valamint a kontingencia koefficiens (C) értékeit számítottuk ki (1. táblázat). 
Eme két mérőszám szerint a kapcsolat mérsékelten gyenge (V=0,212 és C=0,391), azonban 
szignifikáns (α=0,00). Az ArcView lehetőséget ad rá, hogy az emberek helyét jelölő 
markereket bármely felmért jellemzőjük alapján átszínezzük. Az így készített – 3. C ábrához 
hasonló – térképeken könnyen bemutathatjuk, van-e valamiféle különbség az egyes emberek 
területhasználatában, pl. nem, kor, ruházat vagy aktivitás szerint. A módszer jól használható a 
C és V értékeket alkalmazó statisztikai próbánk eredményeinek szemléltetésére (1. táblázat). 

Az említett alterületek igénybevétele szignifikáns, viszont nem túl erős kapcsolatban áll a 
látogatók ruházatával. Az aktív és passzív emberek területhasználatának jelentősebb 
különbségéről tanúskodnak az előbbinél kicsit magasabb C és V értékek, minthogy az aktív 
látogatókat főleg a járdán sétálgató, vagy a füves területen játszó emberek tették ki. Az 
idősebb (középkorú, öreg) látogatók többsége a padokon foglalt helyet vagy a járdán, illetőleg 
annak közvetlen közelében álldogált. A leggyengébb területhasználatbeli különbség a nemek 
szerinti csoportosítás esetén mutatkozott (igen alacsony C és V értékek). A legerősebb 
összefüggés nem meglepő módon a látogatók pozíciója (napon/árnyékban/félárnyékban) 
esetén adódott, hiszen az egyes szektorok eltérő vegetációval bírnak, és napnak való 
kitettségük is különbözik, következésképp eltérő árnyékolási viszonyokkal szolgáltak a 
látogatók számára. 

 
1. táblázat. Statisztikai mérőszámok értékei, melyek az egyes szektorok igénybevételében lévő 
szignifikáns különbségek meglétét és erősségét mutatják a különböző felmért személyes jellemzők 
alapján 
 

 PMV Ruházat Aktivitás Kor Nem Pozíció 
Cramer-féle V V 0,212 0,196 0,299 0,113 0,064 0,415 
Kontingencia 
koefficiens C 0,391 0,267 0,286 0,191 0,064 0,506 

Szignifikanciaszint α 0,000 0,000 0,000 0.000 0,038 0,000 
 
 

6. A vizsgálat kivitelezésmódjának és az ArcView program használatának jelentősége 
 
A bemutatott vizsgálat kivitelezésmódja (meteorológiai mérésekkel szimultán végzett 

humán monitoring) praktikusnak bizonyult, s a jövőben könnyedén kiterjeszthetjük több kis 
és közepes méretű városi zöldterület vizsgálatára. A relatív rövid (félórás) mérési periódusok 
alatt igen nagy mennyiségű információt tudtunk gyűjteni a terület látogatóiról, köszönhetően a 
személyes jellemzők táblázatos formában történő felmérésének. Az adatok feldolgozására és 
az eredmények prezentálására vonatkozó lehetőségeink megsokszorozódtak azáltal, hogy a 
szubjektív adatok mellett pontosan rögzítettük a területen időző emberek térbeli helyzetét is. 

Az adatok digitalizálásához feltétlenül szükséges volt az ArcView, mint geoinformatikai 
szoftver. A tavaszi mérésből származó valamennyi (mind a termikus környezetre, mind a 
látogatókra vonatkozó) adatot az emberek elhelyezkedését jelölő markerekhez kapcsoltuk ID 
számaik és a felvételezés félórás periódusának megfelelően. A programbeli integrált 
adatkezelés elősegítette az adatok analízisét, valamint az eredmények szemléletes 
megjelenítését. 

A látogatottságot könnyedén ábrázolhatjuk összességében, vagy bemutathatjuk bármiféle 
objektív (mérési nap, időszak, mért meteorológiai paraméter és számított termikus 
komfortérzet) vagy szubjektív (nem, kor, pozíció, aktivitás, ruházat) jellemző szerinti 
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bontásban. Ezáltal a különböző csoportok tér- és időbeli jelenléte, valamint az egyes 
alterületek mikro-meteorológiai viszonyoktól függő igénybevétele könnyen analizálhatóvá 
válik. A program lehetővé teszi, hogy az egyes látogatókat elhelyezkedésük vagy a hozzájuk 
tartozó adathalmaz bármely eleme szerint leválogassuk, ezáltal segítve az ezt követő 
statisztikai feldolgozást. 

A 3. C ábra világosan illusztrálja, hogy egy geoinformatikai szoftverrel készített térkép 
mennyire megkönnyítheti a statisztikai eredmények értelmezését. Az ilyen terület-használati 
térképekkel kombinált grafikonok ugyanis sokkal expresszívebbek, mint a pusztán 
önmagukban álló, grafikus illusztráció nélküli statisztikai mérőszámok. Eme illusztrációknak 
igen nagy súlyuk lehet a várostervezőkkel, rendezőkkel történő – a komfortosabb köztéri 
területek, élhetőbb városi környezet kialakításáról szóló – diszkusszió során. A téma súlya 
vitathatatlan, minthogy a teljesítőképesség, a jó közérzet, és nem utolsó sorban az egészségi 
állapot is a komfortviszonyok függvénye, így a termikus szempontból komfortos környezet 
kialakítása, megőrzése jelentős pozitív hatással lehet a városlakók életminőségére (MAYER 
2008). 
 
 

7. Következtetések, kitekintés 
 
Cikkünkben egy szabadtéri humánkomfort-vizsgálatot mutattunk be, a hangsúlyt egy geo-

informatikai program felhasználási lehetőségeire helyezve. A mintaterület látogatóinak 
megfigyelésével szimultán végzett mikro-meteorológiai mérések lehetővé tették az emberek 
helyszíntől és termikus viszonyoktól függő viselkedésének tanulmányozását. Ennek 
köszönhetően több, a várostervezés-rendezés gyakorlatában hasznosítható eredmény született, 
melyeknek csupán töredéke került itt bemutatásra. A vizsgálatot mostanra kiegészítettük a 
látogatókkal készített interjúkkal is, valamint beszereztünk egy könnyen mobilizálható és 
kezelhető, komplex mikro-bioklimatológiai mérőállomást. Az új vizsgálatok adatainak 
ArcView-beli feldolgozása és kiértékelése további lehetőségeket rejt magában. 
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Dr. Gyenizse Péter1 
 

Hogyan értékelik a települési környezetük térbeli elemeit néhány 
magyarországi nagyváros lakói? 

 
 

Abstract 
 

As a continuation of a previously conducted study, a questionnaire-based survey was carried out 
among residents of Hungarian cities regarding their residential preferences. Certain elements of the 
urban areas were evaluated on a -2 to +2 scale. The questions concerned the proximity and distance of 
educational, industrial facilities, water and energy supply facilities, transportation and general 
services. Our findings indicate that the proximity of hospitals, terminals and stations of public 
transportation, grocery stores and parks was found as the most important factor among the residents 
surveyed. Additionally, existence of water supply facilities, sewage system, brick-buildings and 
individual heating system within the settlement borders were also preferred and ranked as of primary 
importance. Surveyed residents found busy highways, polluted and industrial areas, buildings of poor 
conditions and underprivileged neighborhoods as the least desirable residential factors from the 
provided list. 
 
 

1. Bevezetés, célkitűzés 
 

A település-definíciók sokfélék, azonban többnyire megegyeznek abban, hogy a település 
térbeli társadalmi képződmény. A magyar településföldrajz klasszikusa, MENDÖL TIBOR 
(1963) megfogalmazása szerint a település egy embercsoportnak, az embercsoport lakó- és 
munkahelyének térbeli együttese. A település magában foglalja az ott élő emberek 
lakóépületeit (hajlékait), a különböző jellegű és méretű munkahelyegységeit és ezek térbeli 
összetartozását biztosító út- és térhálózatot. TÓTH JÓZSEF 1979-es definíciója szerint: „a 
települést egy adott földrajzi környezetben, annak elemeivel intenzív kölcsönhatásban élő 
gazdasági, társadalmi és műszaki struktúrák rendszereként értelmezzük.” 

A fent ismertetett definíciók mindegyike megegyezik tehát abban, hogy a különböző 
funkcióval ellátott építmények és közterületek fontos részét képezik a településnek. Ezek azok 
a térben egyértelműen lehatárolható, „kézzel fogható” képződmények, amelyeket kartográfiai, 
térinformatikai módszerekkel ábrázolni lehet (JAKOBI Á. 2004, NAGYVÁRADI L. 2000, PIRISI 
G.–STEFÁN K.–TRÓCSÁNYI A. 2008, PIRKHOFFER E.–CZIGÁNY SZ.–GERESDI I. 2008, 
RONCZYK L.–WILHELM Z. 2006, SZEBÉNYI A. 2007, TÓZSA I. 2001). Mivel a vizsgálat célja 
nem csak ezen objektumok térbeli ábrázolása, hanem jelenlétüknek vagy közelségüknek a 
lakosságra gyakorolt hatásának felmérése, ezért megfelelő pontrendszert kellett kialakítani 
minden egyes objektumtípushoz. Az objektív pontrendszer alapját egy 2006-ban és 2009-ben 
elvégzett kérdőíves felmérés teremtette meg. 

Véleményem szerint számos olyan tényező van, ami egy településen belül is jelentős 
megítélésbeli különbségeket eredményez az ott lakó népesség szempontjából. Ezek a település 
egyes részeit vonzóvá teszik a lakók számára, míg másokat hátrányos színben tüntetnek fel 
(BERKI M.–CSAPÓ J. 2006, DÖVÉNYI Z.–KOVÁCS Z. 2006, ELEKES T. 2008). 

A Debrecenben 2007. november 8-10. között megrendezett Települési környezet 
konferencián már bemutattam egy olyan vizsgálatot, amely során Idrisi térinformatikai 
programmal összegeztük a Pécs város fejlődésére ható társadalmi hatásokat (GYENIZSE P.–
NAGYVÁRADI L.–PIRKHOFFER E. 2008). Ez a vizsgálat azonban nem zárult le egy nagyváros 
                                                 
1 Dr. Gyenizse Péter Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi Intézet, Pécs E-mail: gyenizse@gamma.ttk.pte.hu 
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vizsgálatával, hanem újabb adatgyűjtésbe kezdtem Debrecen, Miskolc és Szeged városaiban. 
A következőkben ennek a felmérésnek az első eredményeit mutatom be. Összevetem, hogy 
milyen megítélésbeli különbségek vannak a vizsgált vidéki nagyvárosok társadalmában a 
korábban kiválasztott tényezőkre vonatkozóan. 

 
 

2. A kérdőívezés metódusa 
 
A kérdőívekkel a nagyvárosok lakosságának kb. 1 ezrelékének véleményét kértük ki (ez 

nagyságrendjében megfeleltethető a választási felmérések arányainak). Ez Debrecenben 209 
db, Miskolcon 168 db, Pécsen 162 és Szegeden 167 db kérdőív kitöltetését, majd kiértékelését 
jelentette. A lakókörzet és korcsoport szerint célzottan végzett felmérések során a 
lakókörnyezeti jellemzők fontosságát mértük fel a lakosság körében. A felvételezést a városok 
forgalmas pontjain végeztük: a belvárosban, illetve más kijjebb fekvő forgalmas helyeken (pl. 
buszvégállomásokon). Lehetőleg a felmérés helyének körzetében lakókat próbáltuk 
„szondázni”. Mindegyik ponton nagyjából egyenlő mennyiségű ember véleményét kérdeztük 
meg. A kérdőívezés területi megoszlása tehát egyenletesnek tekinthető. A kérdőívezés három 
korcsoportot érintett: 18–40 év közöttieket, a 41–60 év közöttieket és a 61 fölöttieket. A 
megkérdezettek körülbelül egyenlő arányban oszlottak meg a három korcsoport között, 
megfelelően reprezentálva azokat. A 18 év alattiak azért nem kerültek be a vizsgálatba, mert 
ez a korosztály (ritka kivételtől eltekintve) még nem jutott el a családalapításhoz és 
lakásvásárláshoz, azaz jelenlegi véleményük nem mérvadó a város fejlődése szempontjából. 

A kérdőíves felmérés során 26, térben megfogható, meghatározott tulajdonságokkal 
jellemzett objektumcsoportnak a válaszadó számára való fontosságát mértük fel. A feltett 
kérdés a következő volt: „Milyen mértékben befolyásolnák az Ön választását az alábbi 
tényezők, amennyiben jelenlegi lakhelyéről el kívánna költözni? Kérem, pontozza az alábbi 
tényezőket.” 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 
(kedvező), 2 (igen vonzó). A negatív pontszámokra főleg a pszichológiai hatás, tehát a jobb 
megítélhetőség miatt volt szükség. 

A kérdőívek kiértékelése során kigyűjtöttük, hogy hány -2-es, -1-es, 0-ás, 1-es, illetve 2-es 
pontszámot kapott egy-egy objektumtípus. Ezután az adatokat MS Excel-ben dolgoztuk fel, 
normalizáltuk. Összeszoroztuk a szavazatok számát az adott pontszámmal. Így például Pécs 
esetében egy -324 és +324 közötti értéket kaptunk minden esetben. A felméréssel kapott 
pontszámokat átszámoltuk az előbb említett maximum százalékára. 

 
 

3. Eredmények 
 
A vizsgált tényezőket tematikus csoportokra bontva vizsgáljuk meg. Az első csoportba az 

oktatási, egészségügyi intézmények és a templomok tartoznak. Ezek közelségét minden 
esetben gyengén vagy közepesen jónak nyilvánították (1. táblázat). 

A második csoportba a közlekedési pályák és megállók tartoznak. A megállók közelségét 
minden esetben közepesen vagy nagyon kívánatosnak tartották a lakók. A pályaudvarok 
közelsége már vegyes megítélésű. A vasút és a forgalmasabb közút a legtöbb ember számára 
közepesen vagy nagyon hátrányos tényező a lakhely választása szempontjából. Az esetlegesen 
megjelenő magas légszennyezettség (amely első sorban a közlekedés számlájára írható), 
nagyon rossz pontszámot kapott minden esetben (2. táblázat). 
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1. táblázat. Oktatási, egészségügyi intézmények és a templomok közelségének pontszámai 
(+100%=igen vonzó; 0%=semleges; -100%=igen hátrányos) 
 

Vizsgált tényező Debrecen Miskolc Pécs Szeged 
Bölcsőde, óvoda, általános vagy középiskola közelsége +17.2% +25.6% +35.2% +40.1% 
Az egyetem valamely karának közelsége +13.4% +9.5% +16.0% +20.4% 
Kórház, rendelőintézet közelsége +48.8% +48.2% +61.7% +49.4% 
Templomok közelsége +37.3% +13.1% +20.4% +9.6% 

 
2. táblázat. A közlekedési pályák és megállók közelségének pontszámai 
(+100%=igen vonzó; 0%=semleges; -100%=igen hátrányos) 
 

Vizsgált tényező Debrecen Miskolc Pécs Szeged 
Helyi járatú (busz, villamos) pályaudvar közelsége -19.1% +20.5% +39.5% -13.2% 
Busz-, troli, villamosmegálló közelsége +28.5% +61.3% +72.2% +67.4% 
Vasútállomás közelsége -27.8% -18.8% -41.4% -47.3% 
Vasútvonal közelsége -69.9% -33.6% -33.3% -75.1% 
Forgalmas főútvonal közelsége -75.4% -38.1% -42.6% -76.3% 
Magasabb porterhelés, légszennyezettség -90.9% -91.1% -90.7% -93.4% 

 
3. táblázat. A lakóépület állapotára és infrastrukturális ellátottságára vonatkozó pontszámok 
(+100%=igen vonzó; 0%=semleges; -100%=igen hátrányos) 
 

Vizsgált tényező Debrecen Miskolc Pécs Szeged 
Vezetékes víz, szennyvízhálózat megléte +95.7% +84.2% +98.1% +94.6% 
Távfűtés megléte -5.3% +33.3% +35.2% +15.0% 
Egyéni fűtés megléte +58.4% +60.7% +56.8% +91.3% 
Az épület anyaga: tégla +56.0% +50.0% +69.8% 73.1% 
Felújításra szoruló építészeti, gépészeti részek az épületben -62.4% -44.9% -42.6% -67.1% 

 
4. táblázat. A szolgáltató szektor (üzletek, hivatalok) közelségének pontszámai 
(+100%=igen vonzó; 0%=semleges; -100%=igen hátrányos) 
 

Vizsgált tényező Debrecen Miskolc Pécs Szeged 
Belváros közelsége +37.3% +23.2% +21.6% +55.4% 
Vendéglátóhely, szórakozóhely, mozi közelsége +11.7% +4.2% +1.9% -3.6% 
Nagyobb ABC (elsősorban élelmiszer) üzletek közelsége +57.2% +54.8% +68.5% +69.2% 
Hipermarketek (Tesco, Interspar…) közelsége +16.7% +22.6% +56.8% +36.8% 
Műszaki, kertészeti, lakberendezési nagyáruházak közelsége -9.1% -1.5% -4.9% +6.0% 
Többfunkciós (Plaza-jellegű) üzletközpontok közelsége +10.8% -2.7% -1.2% +0.6% 

 
5. táblázat. A zöldterületekre és sportpályákra vonatkozó pontszámok 
(+100%=igen vonzó; 0%=semleges; -100%=igen hátrányos) 
 

Vizsgált tényező Debrecen Miskolc Pécs Szeged 
Saját kert megléte +69.6% +70.8% +62.3% +65.9% 
Park, vagy nagyobb zöldterületek közelsége +85.9% +77.1% +88.3% +85.0% 
Sportpálya közelsége +4.8% +21.7% +14.8% +27.2% 

 
6. táblázat. Az ipari üzemekre és a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekre vonatkozó pontszámok 
(+100%=igen vonzó; 0%=semleges; -100%=igen hátrányos) 
 

Vizsgált tényező Debrecen Miskolc Pécs Szeged 
Ipari üzemek közelsége -71.5% -62.5% -66.0% -85.9% 
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek jelenléte -74.9% -69.9% -64.8% -64.4% 
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7. táblázat. A vizsgált tényezők összes kérdőív alapján képezett sorrendje 
(+100%=igen vonzó; 0%=semleges; -100%=igen hátrányos) 
 

Vizsgált tényező A négy város lakói véleményének átlaga 
Vezetékes víz, szennyvízhálózat megléte +93.3% 
Park vagy nagyobb zöldterületek közelsége +84.1% 
Saját kert megléte +67.4% 
Egyéni fűtés megléte +66.4% 
Nagyobb ABC (elsősorban élelmiszer) üzletek közelsége +62.0% 
Az épület anyaga: tégla +61.8% 
Busz-, troli-, villamosmegálló közelsége +55.5% 
Kórház, rendelőintézet közelsége +51.8% 
Belváros közelsége +34.6% 
Hipermarketek (Tesco, Interspar…) közelsége +32.1% 
Bölcsőde, óvoda, általános vagy középiskola közelsége +28.8% 
Templomok közelsége +21.1% 
Távfűtés megléte +18.0% 
Sportpálya közelsége +16.4% 
Az egyetem valamely karának közelsége +14.7% 
Helyi járatú buszpályaudvar közelsége +5.2% 
Vendéglátóhely, étterem, nagyobb szórakozóhely, mozi közelsége +4.0% 
Többfunkciós (Plaza-jellegű) üzletközpontok közelsége +2.4% 
Műszaki, kertészeti, lakberendezési nagyáruházak közelsége -2.8% 
Vasútállomás közelsége -33.4% 
Vasútvonal közelsége -54.1% 
Felújításra szoruló építészeti, gépészeti részek az épületben -54.8% 
Forgalmas főútvonal közelsége -59.2% 
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek jelenléte -68.9% 
Ipari üzemek közelsége -71.5% 
Magasabb porterhelés, légszennyezettség -91.5% 

 
A harmadik csoportba a lakóépület állapotára és infrastrukturális ellátottságára vonatkozó 

tényezők tartoznak. A vezetékes víz- és szennyvízhálózat megléte döntő fontosságú 
követelmény minden megkérdezett szerint. Igen előnyösnek tartják azt, ha az épület anyaga 
tégla, illetve ha egyéni fűtéssel rendelkezik. A távfűtés a magas költségei miatt semlegesnek, 
vagy kissé kívánatosnak minősíthető. Amennyiben az épületek állapota fölújítást igényel, azt 
közepesen vagy erősen hátrányosnak tartják a válaszadók (3. táblázat). 

A negyedik vizsgált csoportba a nagyobb üzletek, kulturális és szórakozóhelyek, valamint 
a komplex szolgáltatónak (hivatalok, üzletek, kulturális és szórakozóhelyek) tekinthető 
belváros tartozik. A legnagyobb fontossággal a megkérdezettek számára a mindennapi 
bevásárlást lehetővé tévő ABC-k közelsége bír. Fontosnak tartják a belváros és a 
hipermarketek közelségét is. Semlegesnek tekinthető a kulturális és szórakozóhelyek, 
valamint a Plaza-jellegű üzletközpontok jelenléte (valószínűleg az eltérő vélemények kioltják 
egymást) (4. táblázat). 

Az ötödik csoportba a kertek, parkok és sportpályák tartoznak. Az előbbi kettő 
objektumtípus meglétét, illetve közelségét nagyon kívánatos tényezőnek tartják a 
megkérdezettek minden esetben. A sportpályák közelsége, valószínűleg az esetleges hangos 
versenyek, mérkőzések miatt csak kisebb vonzó hatással rendelkezik (5. táblázat). 

A hatodik csoportba két, máshova nem sorolható tényező tartozik, ami előre megjósolható 
módon negatív megítéléssel rendelkezik. A várakozásoknak megfelelően az ipari üzemek 
közelsége, és a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek jelenléte nagyon negatívan befolyásolja 
egy lakófunkciójú városrész értékét (6. táblázat). 
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Amennyiben a vizsgált négy városban felvett összes 706 db kérdőív szavazatait együtt 
vizsgáljuk, akkor egy összesített rangsort is kialakíthatunk a térhez kötött tényezőink esetében 
(7. táblázat). Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a nagyvárosok lakói a lakhelyük 
megválasztásakor, a vizsgált tényezők közül az alábbiak a legfontosabbak, legvonzóbbak: a 
vezetékes víz, a szennyvízhálózat megléte; park vagy nagyobb zöldterületek közelsége, saját 
kert megléte, egyéni fűtés megléte; nagyobb ABC üzletek közelsége; az épület anyaga tégla 
legyen; tömegközlekedési megálló közelsége; kórház, rendelőintézet közelsége. A 
megkérdezett emberek számára a leghátrányosabb, leginkább elkerülendő tényezők a 
következők voltak: magasabb porterhelés, légszennyezettség; ipari üzemek közelsége; 
hátrányos helyzetű társadalmi rétegek jelenléte; forgalmas főútvonal közelsége; felújításra 
szoruló építészeti, gépészeti részek az épületben; vasútvonal közelsége. 
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1. ábra. Az egyes tényezőkre különböző városokban adott normalizált pontszámok maximális és 
minimális értékek különbsége 

 
8. táblázat. Az összes vizsgált tényezőt figyelembe véve, a maximálisan adható pontok hány százalékát 

adták a vizsgált városokban? 
 

Debrecen Miskolc Pécs Szeged 
+5.5% +12.2% +16.6% +10.8% 
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A felmérésben résztvevő nagyvárosi lakosok véleménye, mint az 1-6. táblázatokból 
kiderül, kisebb-nagyobb mértékben eltér egymástól. Azt, hogy mennyire egységes egy 
tényezőről alkotott jó vagy rossz vélemény, az az 1. ábrán látható. Szinte teljes az egyetértés 
a magasabb porterhelés, légszennyezettség igen negatív hatásáról (-90,7 és 93,4% közötti 
szélső értékekkel). A legnagyobb vélemények közötti eltérés a helyi járatú tömegközlekedési 
eszközök pályaudvarának közelségénél figyelhető meg, ahol a debreceni kissé kedvezőtlen (-
19,1%) és a pécsi közepesen kedvező (+39,5%) vélemény között jelentős az eltérés. 

Feltehetjük azt a kérdést is, hogy az összes vizsgált tényezőt figyelembe véve, a 
maximálisan adható pontok hány százalékát adták a vizsgált vidéki nagyvárosokban. Ez 
egyfajta pszichológiai vizsgálatnak is tekinthető, ami arra vonatkozik, hogy mennyire 
optimisták vagy pesszimisták az emberek egy városban. A kapott számértékek azonban csak 
relatív módon, egymáshoz viszonyítva értelmezhetők! A 8. táblázatban látható, hogy Pécsen 
értékelték legmagasabbra a vizsgált tényezőket az összes leadott szavazat alapján. Itt a 
maximálisan lehetséges +8424 ponthoz képest +1398-at adtak a megkérdezettek, ami 
+16,6%-nak felel meg. Miskolc és Szeged értéke kicsit lemarad e mögött. Legkönnyebben 
Debrecenben adnak az emberek alacsony pontszámokat (+5,5%). 
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Oláh Brigitta1 
 

A budapesti Millenáris park konceptuális, azaz elméleti anatómiája 
 
 

Abstract 
 

Conceptual anatomy of the Millenáris park in Budapest. 
The anatomical analysis of a park or public space can be done using multiple perspectives: we can 

analyze the structure of a park, the arrangement of its elements or its placement within a city, and even 
in this situation we will get only a partial view. Because a park is a complex, living organic system, in 
order to get a whole picture, we must analyze it and at the end synthesize it in multiple ways. The 
analyses of parks as living organic systems can be done both from physical and conceptual point of 
views, and the two often overlap each other. Within the conceptual or theoretical anatomy we can talk 
about the concept of plans, and concept of symbols and metaphors, which directly or indirectly impact 
people, and a good example for this would be the Millenáris park in Budapest. Theoretically every 
public space and park has some sort of conception, but there exists a contemporary tendency which is 
called conceptual garden art, where the conception has an additional contents and this is the basis of 
the design process. 
 

„A várost tágabb értelemben a beépített és a szabad terek alkotják. A szabad tér 
struktúrája, karaktere a települési táj meghatározó eleme, tudatos, célirányos alakítása 
éppúgy jellemzi az adott társadalom kultúráját, tudatát, műveltségét, környezetismeretét, 

mint az építészeti alkotások.” (JÁMBOR I. 2009.) 
 
 

1. Bevezetés 
 

Egy park vagy köztér anatómiai feltérképezése többféleképpen lehetséges: vizsgálhatjuk 
egy park struktúráját, elemeinek szerveződését vagy elhelyezkedését egy adott városszöveten 
belül, és ebben az esetben is csak egy szűk keresztmetszetet kapunk. Mivel egy park a maga 
egységében egy összetett, élő organikus rendszer, többféle síkon kell elemezni és végül 
szintetizálni ahhoz, hogy az adott területről az időbeliség függvényében a teljes képet 
megkapjuk. A parkoknak mint élő organikus rendszereknek a tanulmányozása történhet mind 
fizikai mind konceptuális szinten, és a kettő sokszor áthatja egymást. A konceptuális 
anatómián belül beszélhetünk a tervek koncepciójáról, a tervezést meghatározó mögöttes 
tartalmakról, szimbólumokról és metaforákról, amelyek rejtve vagy direkt módon 
szerepelnek, és hatnak az emberekre, mint ahogy látni fogjuk a budapesti Millenáris park 
esetében. Elméletileg minden kertépítészeti alkotásnak van valamilyen koncepciója, azonban 
egy mögöttes tartalmakkal bíró, úgynevezett konceptuális kert, park vagy köztér ezen túl 
„beszél valamiről”, és megfigyelhető, hogy napjainkban egyre több ilyen kertépítészeti 
alkotás létezik, ezért is került ez a fogalom a kortárs kertépítészeti tendenciák 
terminológiájába. 
 
 

2. A konceptuális tájtervezés 
 

A konceptuális tájtervezés fogalmát Tim Richardson vezette be az 1990-es évek közepén, 
felfedezve és elkülönítve ezt az egyre népszerűbb irányzatot a kertművészetben, amely 
nagyban eltér a korábbi kertművészeti törekvésektől. A konceptualista tájtervezők munkájuk 
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kiindulópontjaként olyan gondolatot vagy egymással összefüggő gondolatokat választottak, 
amelyeket elsősorban a színek, a formák, az anyagok vagy a helyszín múltjával, kultúrájával 
kapcsolatos koncepciók jellemeznek. 

Martha Schwartz, egy híres kortárs tájépítész mondta először, hogy „egy táj bármiről 
szólhat”, ami a konceptualizmus központi gondolata lett, és egyben felveti azt a kérdést, hogy 
tud valaki egy olyan települési tájat, parkot, közteret tervezni, ami szól valamiről. Ennek 
fényében elmondhatjuk, hogy a konceptuális tervezés elsősorban gondolatokon alapul, mint 
növényeken vagy anyagok használatán. Az ilyen alkotások mögött egyetlen koncepció vagy 
vizuális motívum húzódik meg, ami hat a terv minden aspektusára. Ebben az értelemben a 
terv központi gondolata, amit a hely története, ökológiája inspirál, végső soron fontosabb, 
mint az, hogy mennyire dekoratív az eredmény. A konceptualista tájépítészek nem 
önmagukban álló műalkotásokat terveznek, hanem olyan emberek által használt tereket, 
amelyek változnak és fejlődnek az idők során. A funkcionalitás tehát nem adhatja meg a teljes 
alapot, de jelen van mint lényeges tényező (RICHARDSON T. 2008.). 

Számos olyan mód van, ahogy ezek a koncepciók anyagi formában megjelenhetnek a kert- 
és szabadtértervezés keretein belül. Ezek a következő kategóriába sorolhatók: történelmi, 
vizuális, önéletrajzi és helyszín alapú. A Millenáris park egy olyan közterület, amelynek 
tervezésénél elsősorban a történelmi alapú konceptuális megközelítés dominált, ami során 
kutatásokat végeztek a tervezők a helyszín ipari és társadalmi kontextusában. Ezáltal a 
tájépítészek olyan helyet tudtak alkotni, amely szól az azt használóknak, élénkíti a közösség 
emlékeit és kialakította a hely személyiségét. Ezt a célt képi és metaforikus módon igyekeztek 
megvalósítani, például felismerhető műtárgyak segítségével, amelyek felidézik a múltbéli 
iparágat és azokat a tájegységeket, amelyek a magyar nemzetet jelképezik. 
 
 
3. A Millenáris park elméleti anatómiája: tervezési koncepció és nemzeti szimbólumok 

 
A Millenáris, más néven a Ganz park tervezésnél a terv koncepciójára különösen nagy 

hangsúlyt fektettek a fiatal tájépítészekből álló Új irány csoport tagjai, amelynek során arra a 
kérdésre keresték a választ, hogy mit jelent a Millennium éve a jelen generáció számára. “A 
millennium egy olyan pont az időben, melyet azért jelöltünk ki, hogy egy pillanatra 
megálljunk, s visszatekintve múltunkra, jelenünket és jövőnket értelmezni próbáljuk.” 
(TIHANYI D. 2004). Olyan közös pontot kerestek, amely összeköti a múltat és a jövőt, ez a 
közös pont pedig az alkotás, pontosabban az alkotási folyamat. “A múlt feltétele az 
alkotásnak, az alkotás a jövő feltétele, és ez kell, hogy meghatározza a jelenünket. Ezért lett 
az alkotás szervező fogalma a parknak.” (TIHANYI D. 2004.) E fogalom értelmezésével a 
későbbiekben a park szerkezete a következőképpen értelmezhető: a parkban való alkotási 
folyamat első részében a látogató az alkotáshoz szükséges impulzusokat magába szívja, 
ezután jutnak el a második szakaszba, ahol már részük lehet az alkotási folyamatokban, a 
külső környezet alakításában. Ennek megfelelően a park első része az alkotás folyamatával 
analóg módon jeleket, információkat közöl, és elsősorban vizuális élményeket ad. A park 
második fele az elmélet szerint az alkotás színtere, ahol a látogató létrehozhat valami újat, 
személyeset, és részt vehet a park alakításában. (Sajnos ez az elképzelés nem tudott 
létjogosultságot kapni a park későbbi használata során.) A park ezen kívül még különböző 
mögöttes tartalmak hordozója, ezek közül a nemzeti szimbólumokat emelném ki, mint például 
a mesterséges lankákra felkúszó szőlősorokat (ami a múltbeli terület használatára is utal) vagy 
a raszterbe ültetett almafákat, búzatáblákat mint a hagyományos hazai tájelemeket. A 
növények mellett szerepel egy mesterséges, a tér szempontjából domináns elem, a cikkcakk 
vonalvezetésű díszmedence, amely a Balatont jelképezi. A szimbólumokon kívül számos 
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gesztus jelenik meg az egyes térelemekben, amelyek eredete szintén valamilyen gondolat 
vagy a hely történetéhez köthető. 

Jelen tanulmány célja rávilágítani azokra a konceptuális kertépítészeti alkotásokra, 
amelyek a parkok vagy közterek szintjén egy jelentős elméleti, konceptuális háttérrel 
rendelkeznek. A park tehát nem csupán a beépített területek között megjelenő, pihenést 
szolgáló biológiailag aktív zöldfelület, és nem pusztán a kulturális és szórakoztató központok 
környezete, hanem adott esetben egy konceptuálisan jól átgondolt terület, amely esztétikailag 
is megfelelően reagál az adott korszakra, mert csak így válhat egy adott elgondolás 
kézzelfoghatóvá és élvezhetővé az emberek számára. 
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Portugália közügy –  
közösségi létesítmények a lokális identitás fejlesztésében az ezredfordulón 

Portugáliában 
 
 

Abstract 
 

In the middle of the nineties, Portugal acted similarly to other member states of the EU: it has 
invited tenders for projects of great dimensions and connected them to urban development strategies. 
Going backward in time, the European Football Championship in 2004 was the greatest success; but 
the same progressive mentality can be seen in the project of European Capital of Culture 2001 which 
was inserted in the overall rehabilitation of the downtown of Porto. Global and local examples cover a 
complex governmental strategy the base of which was matured during the utilization of a fortunate 
opportunity. The first big success of these developments is the organization of the EXPO 1996 two 
years after the one renounced by Budapest, which can be considered as a milestone. From that time, 
several complex development projects have been realized, from the scale of area- and block-
rehabilitation to the size of single building reconstructions indicating further changes; and all had the 
same aim: to focus on the values of the given location. The relation between the developments and the 
growth of tourism is inevitable; however, in our study we examine the identity-strengthening role of 
the interventions from the local residents’ interpretation’s point of view. 
 
 

A ’90-es évek közepén Portugália hasonlóképpen járt el, mint az EU tagországai. 
Nagyszabású projekteket hirdetett meg, melyekhez városfejlesztési stratégiákat kapcsoltak. 
Időben visszafelé haladva a legnagyobb sikerrel a 2004-es Futball Európa Bajnokságot 
említhetjük, de ilyen jellegű előremutató gondolkodást mutat a Portó belvárosának átfogó 
rehabilitációjába illesztett 2001-es Európa Kulturális Fővárosa projekt is. A globális és lokális 
példák egy komplex kormányzati stratégiát rejtenek, melynek alapja egy szerencsés lehetőség 
kihasználásánál érlelődött ki. Mérföldkőnek számít ezen fejlesztések első nagy eredménye, a 
Budapest által lemondott 1996-os EXPO két évvel később történő megrendezése. Azóta 
számos átfogó fejlesztési program valósult meg, melyek a terület- és tömb-rehabilitáció 
léptékétől az egy-egy épület adta változást indukáló beavatkozásokig mind egy cél érdekében 
jöttek létre: az adott hely értékeire ráirányítani a figyelmet (FERNANDES F.–CANNATÀ M. 
2001). Ezen fejlesztések turisztika-bővítő vonatkozásai egyértelműek, azonban 
tanulmányunkban inkább a helyi lakosok értelmezési szemszögéből a beavatkozások 
identitásnövelő szerepét vizsgáljuk. Fogalmakat vizsgálunk, melyek mentén feltárulhat a 
lokalitás, az identitást erősítő építészeti alkotómódszerek által. 

 
 

1. A minta 
 
A világkiállítás területe egy olyan városi zónát érintett, melyre a kereskedelem és gazdaság 

indusztriális átalakulása jelentős hatással volt. Az infrastrukturális városkapu és a vízpart 
között elterülő zóna keskeny szelete már korábban is lakótelepi fejlesztések helye volt, de a 
sűrűn benőtt vízparti ipari terület elzárta a fejlődést. Lisszabon vezetése hatalmas erőket 
fektetett a rozsda-övezet felszámolásába, és befektetés-ösztönző rendszerekkel megalapozta a 
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Budapest E-mail: zoran.vukoszavlyev@gmail.com 
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fejlődés lehetőségeit. A világkiállítás létrehozása új vasúti csomópontot eredményezett a 
középpontban, mely „intermodiális” csomópontként működhetett, hiszen közvetlen 
kapcsolatban áll a nem messze található reptérrel. Az infrastrukturális fejlesztés mellett 
kemény szabályozással szabtak határt az építkezéseknek. Lakóterületeket jelöltek ki a 
központban, melyek egy része már a kiállítás idejére felépült, más részük pedig az ideiglenes 
létesítmények területének felhasználásával később épült be. A kiállítási pavilonokat felfűző 
sétányt parkokkal és rekreációs zónákkal szakították meg, melyek az utóhasznosításban városi 
terekként funkcionálnak. A stratégia alapja a vízfelület integrálása volt a városi közegbe. E 
mentén helyezkedik el a közpark-rendszer, melybe a megtartott, közintézményi funkciójú 
pavilonok integrálódnak. Az Álvaro Siza (EL CROQUIS 2008) által tervezett központi Portugál 
Pavilon hatalmas, lepelszerű térlefedése ma is szabadtéri programok fő helyszíne (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra. Portugál Pavilon, Lisszabon Expo, 1998. Építészet: Álvaro Siza Vieira 
 
A lisszaboni Expo kipróbált város, és környezetfejlesztési eljárásainak sikere 1999-ben 

életre hívta a Polisz Programot. Az általános stratégiák helyszíni, specifikus adaptálása és a 
változó gazdasági környezet természetesen nem hozott mindenütt hasonlóan átütő sikert, de 
mintegy 30 nagy fejlesztési projekt valósulhatott meg e „modell” újraalkalmazásával 
(VALENTE DE OLIVEIRA L. 2005). 

 
 

2. Területrevitalizáció 
 
Természetesen nem csak az óceánpart lehet látványos beavatkozások színtere, hiszen már 

egy folyó léte is meghatározó egy város térstruktúrájában. A közép-portugáliai Coimbra ősi 
városának lényegi eleme a Mondego folyó, de hosszú ideig a mellette megtelepedett üzemi 
funkciók miatt intenzív használata korlátozott volt. Előbb az óváros felőli partszakasz 
átépítését valósították meg, mely a várdomb tövétől az új egyetemi campus városszéli 
területei felé húzódik. A Proap iroda parkrendezése (2. ábra) a hosszú sávban tematikus 
elemek és integrált intenzív zöld felületek kompozícióját hozta létre. A belvárosi híd lábánál 
kezdődő városi közteret az új rendezés indításában tágasan kinyitották, éttermi pavilonsort 
helyeztek el, majd pihenőszigeteket és beszélgetősarkokat formáltak a növényzet tudatos 
telepítésével. A beépítés távlati egysége a túlpart rendezésével, és a két parkrész gyalogos 
híddal történő összekötésével valósult meg. Cecil Balmond kitérő egyenesek 
összefonódásából alkotott hídja a városi rekreációs parkba vezet át, melynek koronája a 
belvárosi híd túlparti lábánál álló romos középkori templomegyüttes rekonstrukciós 
bemutatása. Sportpályák, csendes szemlélődő zónák, koncertszínpad és evezősklub 
integrálódik a beépítés mesterien komponált zöld felületeinek rendszerébe. 
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2. ábra. Mondego-part, Coimbra, 2000–2004. Tájépítészet: Gonçalo Byrne és Proap 
 

3. Köztér 
 
A portugálok vízparti üdülését szolgáló turizmus már a ’60-as évektől fellendült. Számos 

üdülő-település jött létre a nyugati partvidék mentén, melyek leginkább a nagyvárosok körül 
(középen Lisszabon és északon Portó), valamint az ország déli határa mentén (Algarve) 
fogadták a forró nyárban a pihenni vágyókat. Az urbanizáció hatására ma már ezen 
települések lakosságszáma is megnőtt, a városok közvetlen közelébe esők állandó lakossággal 
rendelkeznek. Ilyetén fejlődött Portó északi szomszédságában Esposende is, melynek vízparti 
rehabilitációjánál a parkosítást választotta fő stratégiai elemének (3. ábra) a Proap iroda. Az 
óceán vad, dinamikus hullámzásától hosszanti homokpaddal védett öble mentén az üdülő-
település városi sétánya az ezredfordulón újult meg. Az aktív használat gondolatával ma 
bicikliút vezet végig ott, ahol egykoron halászhajók és csónakok sokasága ringatózott. Jacht-
kikötő, éttermek, sportlétesítmények váltják egymást a falucskába érkező, pihenni vágyó 
emberek és az ott alkók igényeinek kielégítésére. Rendezett parkrészek szakítják meg a 
változatosan vezetett sétányt. Tematikusan pihenésre, sportolásra-mozgásra vagy épp 
beszélgetésre berendezett bútorzattal izgalmas és változatos jellegek alakulnak ki. A nem 
messze húzódó homokzátony dűnéinek látványában a néhol vízfelület felett haladó, máskor a 
sétány mellett elhúzó bicikliút használói gyönyörködhetnek. 

 

 
 

3. ábra. Vízparti sétány, Esposende, 2006. Tájépítészet: Proap 
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4. Épület-újrahasznosítás 
 
A kolostorok nagy száma sajátos kérdéssé tette azok hasznosítását. Csak egy építész 

munkásságát kiemelve is látható ezen átalakítások környezetre gyakorolt hatása és társadalmi 
jelentősége. Eduardo Souto de Moura (EL CROQUIS 2005) minimalista építészeti felfogása 
egyedi megoldásokat eredményezett a szituációt jól feltáró előkészítő munkákra alapozva. 
Számos építészeti alkotásánál a fenntartható fejlődés gondolatával megtartották a kolostor-
együttes struktúráját, és csak kevés beavatkozással alakították át az épületszárnyakat az 
eredeti funkciók szellemi tartalmának megfelelő új hasznosításban (TOSTÕES A. 2008). Az 
átfogó kompozíciós szándék alázatos körültekintésével jártak el Viseu esetében is, ahol a 
templom mellett az egykori szeminárium 16. századi tereit lakták be a híres portugál 
reneszánsz festő, Grão Vascoról elnevezett helyi múzeum gyűjteményével (4. ábra). Az ősi 
falak masszív hatása az újonnan applikált filigrán acél nyílászárókkal a történetiség iránti 
alázatról szól. Az egyszerű, tiszta terek méltán fogadják be az egyházművészeti és a kortárs 
kiállításokat is. 

 

 
 

4. ábra. Grão Vasco múzeum, Viseu, 2005. Építészet: Eduardo Souto de Moura 
 

5. Lokális objektum 
 
Az észak-portugáliai határvidék magas hegyeinek lábánál meghúzódó gerêsi víztározó 

turisztikai látványossága is a természetvédelmi területnek. Ősi falvak nyúlnak el a 
hegygerinceken, a teraszos kultiválású területeken a hagyományos mezőgazdasági élet zajlik 
még ma is, kívülről (turistaként) bájos élet-idill rajzolódik ki az utazó szeme előtt. Portugália 
nagyon elhagyott vidékén járunk azonban, melyet ma a „kulturális-turizmus” jegyében utak 
tárnak fel, terepjárókon családok, baráti társaságok járják az aszfalt-ösvényeket a hegyekbe 
menekülve a tengerparti városok rekkenő nyári melege elől. A feszültség tapintható, érzelmi 
kettősség jellemzi tehát az alapszituációt. Az António Portugal és Manuel Maria Reis 
építészpáros nagyvonalú munkája csendesen foglal állást. Egy éttermet hoztak létre, mely 
felvállalja, hogy ő kiszolgál. De a „helyiek” oldalán áll morálisan (5. ábra). A falu végén az 
út tovaszalad a közeli tározó felé, az autók számára szolgáló parkoló mellett füvesített 
lapostető húzódik az út szintjének megfelelően. Kő tereplépcső vezet le a rézsűbe nyomott 
gránit támfal mellett a fapallós teraszra. A völgylejtőbe belehúzott horizontális metszék 
reduktív érzékenységgel viszonyul a hely topografikus jellegéhez. Az étterem vendégtere e 
hatalmas teraszra nyílik erőteljes vizuális kapcsolatba kerülve a domináns környezeti 
tájképpel. Szinte a látvány a tárgyi objektum meghatározó eleme – minden, de tényleg 
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minden csak alapvetően szükségszerű kiegészítője e karakterelemnek, hogy Brufe hegyi 
falucska határán létrejöhessen egy tereptárgy, mely funkciójánál fogva egy étterem. 

 

 
 

5. ábra. Étterem, Brufe, 2005. Építészet: António Portugal és Manuel Maria Reis 
 

6. Közösségi tér 
 
Portó északi városhatárában található Custóias kis településmagja háromszög alakú városi 

köztérre szerveződött. A környező utcák klasszikus kétszintes beépítése felszakadt, 
többszintes társasházak jelentek meg az agglomerációra jellemző lakossági feltöltődés 
folyamatából adódóan. Az észak-portugáliai metropolisz dinamikus fejlődése azonban elvonta 
a kereskedelem és az ipar életszerű fejlődését, magas fokú függőség jött létre a nagyvárossal: 
a belvárosból jelentős számmal kiköltözők valójában Portó infrastruktúráját használják, 
közvetlen lakóhelyéhez kötődése minimális. A lakosság és társadalom nagymértékű 
átrendeződését és felgyorsuló cserélődését a helyi önkormányzati rendszer megerősítésével 
kívánják kezelni, mely lokális programokkal és közösség-szervezéssel erősíti az új identitást. 
Talán a többrétű probléma válaszaként is értelmezhetjük Guilherme Machado Vaz precíz 
beavatkozását, mely a kisváros főterének jellegzetes sarki pontján helyezkedik el. A 
lakóházak és üzletsorok zártvonalú beépítését megtöri a közösségi ház hátrébb húzott 
telepítése, mely a csatlakozó keskeny utcácska térfalának kiszélesítése miatt előírás volt. Az 
illeszkedés így csak egy vélhető jövőbeli szituáció megragadását jelentheti, de a valóságban 
létező heterogén szövetben a ház így teljesen idegenül hat: a régi utcafronton álló lakóházak 
és a már új beépítési vonalba helyezett társasházak kaotikusan váltják egymást. A középület 
karakteres homlokzati rajzolata szintek és magasságok egyszerűsített átvételét sejteti, de 
szigorúsága inkább szerkesztésnek hat, mely az elkövetkező épületek számára előszerkesztés, 
mintsem a környező történeti beépítés homlokzatképzési rendszerének megértésére való 
törekvés. Vaz nem kíván kommunikálni, inkább újrakódol. Épülete betoldás egy hosszú idők 
óta íródó történetbe, de szándéka szerint vírusszerű elem, melyet a jelenlegi szituáció 
kollázshatása is erősít. Új rendet teremt, megelőlegez. Valójában ezredfordulós helyzetkép, 
mely a lakosság-átalakulás új téri igényeit, és ennek megfelelően új vizuális kultúráját vegyíti 
a történeti elemek idézetszerűségében. A közösségi ház racionális alaprajzi szervezése egy jól 
működő organizmust mutat, mely oltás a kontrollálatlanul burjánzó fejlődésben. De éppen 
finom rezdülései kívánják az emlékezet elszakadt fonalát felvenni, továbbadni, és tudatosan 
más irányba lendíteni. 
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6. ábra. Centro do Cívico, Custóias, 2006. Építészet: Guilherme Machado Vaz 
 
 

7. Összegzés 
 
A helyi lakosok helyhez kötődő gondolati kapcsolódásának vizsgálata igen sajátos kutatás 

tárgya lett. Az esettanulmányok – melyek a nagysikerű lisszaboni expo példáján meginduló 
fejlesztések pozitív tanulságaira alapoztak – a város szövetének nagyléptékű átépítésétől az 
egyedi épület-átalakításokon át a precíziós épületbeillesztésig széles körben vizsgálták a 
fenntartható fejlődéssel megőrzött emlékanyag és a társadalmilag elfogadható stratégiák 
(GADANHO P.–TAVARES L. T. 2004) példáit. Ezek közül is kiemelkedik az utolsó két példa, 
melyek mind méretüknél, mind szituációjukból adódóan különleges esetek – városi és falusi 
környezetben létük aktivitásával növelve a lokális identitás megerősítését, illetve megőrzését. 
A klasszikus életformák (legyen az urbánus vagy rurális) és a hozzájuk tartozó építészeti 
emlékanyag helyben, globális vagy épp minimális beavatkozásokkal vált megmenthetővé. 
Ezen attitűddel fejlődött – ma már élesen kitapintható értékekkel – különlegessé a kortárs 
portugál építészet. 

 
A tanulmány az OTKA 68610 számú kutatása és a MTA Bolyai Ösztöndíj támogatásával 

valósult meg. 
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Dr. Bede István1–Dr. Szabó Éva2 
 

Megvalósult hazai és franciaországi településfejlesztési példák 
településrehabilitációs aspektusai 

 
 

Abstract 
 

A representative and excellent example of recent French urban planning is the 'Rive Gauche' 
development (meaning Left Bank) in Paris. The area on the left bank of the Seine to the South of the 
Austerlitz railway station is about 130 hectares. The development has been realised according to the 
principles of the New Charta of Athens. The question is: what does it require for an investment of this 
scale to be operable and controllable? At the same time 36 cities in Hungary received a subsidy with 
the help of EU funds for urban development programmes between 2004 and 2007. The primary 
objective of the projects was to improve the cityscape and to enhance tourist attractions. From this 
fund the city of Pécs could spend 1.5 billion HUF on the reconstruction of the World Heritage site and 
the enhancement of its tourist attractions. The successful co-operation of urban planners, architects 
and the project team has greatly contributed to the success of the programme. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A XXI. század elejének nagy kihívása a fenntartható fejlődés, mely lassan-lassan kezd a 
köztudatba beszivárogni, bár még mindig nem fontosságát megillető mértékben. Az 1998-ban 
kihirdetett, az Európai Urbanisták Tanácsa (CEU – Conseil Européen des Urbanistes) által 
elfogadott ”Új Athéni Karta” lényegében a fenntartható fejlődés szellemében foglalja össze a 
terület és településfejlesztés és rendezés mai tudásunk szerinti elvárásait. Ma már ez az 
urbanisztika egyik megkerülhetetlen alapdokumentuma. 

 
 

2. Egy francia példa 
 
A francia településfejlesztés, urbanisztika mindig élen járt nemzetközi viszonylatban is. Az 

erős állam mindig komoly nagyságrendű közpénzeket fordított a fejlesztésre, kialakította és 
fenntartja az ehhez szükséges szakmai infrastruktúrát. A közelmúlt fejlesztéseinek egy nagy 
és rendkívül színes példája a már 20 éve elkezdett és még máig is befejezetlen párizsi „Rive 
Gauche” azaz „Bal Part” elnevezésű operáció. 

A Szajna bal partján, az austerlitzi pályaudvartól dél irányban elterülő terület a város 
határát jelentő autópálya körgyűrűig tart, körülbelül 3-400 méter szélességben. Az új beépítés 
teljesen befedi a rendező pályaudvar területét, így nagyon sok hasznos és értékes területet 
nyer az új negyed számára, ugyanakkor ez módot ad ahhoz, hogy újjá tudja szőni a vasút által 
elvágott városi szövetet. 
 
A fejlesztés stratégiai szintű szándékai: 

 A hagyományos várost modellező vegyes városi és szociális struktúra létrehozása a 
program tudatos alakításával (pl. a szociális lakások és a diák garzonlakások 
számának fajlagos emelése). 

 A felsőoktatás jelenléte és integrálása a fejlesztési területen. 
                                                 
1 Dr. Bede István Pécsi Tudományegyetem, Urbanisztikai Tanszék, Pécs E-mail: bede.istvan@pmmk.pte.hu
2 Dr. Szabó Éva Pécsi Tudományegyetem, Urbanisztikai Tanszék, Pécs E-mail: szaboe@pmmk.pte.hu
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 Az iroda és a szolgáltatás jellegű programok változatos kialakítása (a nagy, a közepes 
és a kis vállalkozások párhuzamos jelenléte, a kis vállalkozások favorizálásával) ez 
által változatos szakmai struktúra jelenlétének biztosítása. 

 A helyszín értékeinek megőrzése, a kulturális jellegű fejlesztések támogatása. 
 A környezet mintaszerű kialakítása, a parkok, zöldterületek területének növelésével. 

A találkozások, a városi élet potenciális fórumainak megteremtése. 
 Környezetbarát közlekedési rendszerek és a tömegközlekedés előnyben részesítése. 
 A környezet városi szövetének újraszövése, különös tekintettel a kelet−nyugati 

irányra. 
 
A fejlesztés főbb mutatószámai: 
A fejlesztési terület: 130 hektár, ebből 26 hektár a vasút lefedéséből adódó terület. 
Lakások:  

− 430 000 m2 (5 000 db), ami kb. 15 000 lakost jelent. 
Ebből: − 4 000 db lakás családok számára (2 000 db szociális lakás és 2 000 db piaci 

értékesítésű) 
− 1 000 db lakás diákok számára (600 db szociális lakás és 400 db piaci 

értékesítésű) 
Irodák: 

− 700 000 m2, ami kb. 60 000 munkahelyet jelent. 
Szolgáltatások:  

− (kisiparosok, szellemi szabadfoglalkozásúak, művészek, kereskedők, kutatók)  
− 405 000 m2, kb. szintén 60 000 munkahely 

Közintézmények: 662 000 m2, ebből 
 − Nemzeti Könyvtár: 250 000 m2 

 − Felsőoktatás: 210 000 m2 

 − Helyi intézmények:   55 000 m2 
Zöld felületek:    98 000 m2. 
 
Mint ezt a program is mutatja, alapvető cél volt az élhető város ideájának megvalósítása. A 
térprogram az egyik garancia, hogy nem egysíkú, hanem a spontán fejlődést szimuláló 
komplex városi környezet valósul meg. A szociális lakások magas száma az egyik biztosítéka 
a szegregáció elkerülésének, életszerű szociális összetételű környezet megvalósulásának. 
 
A Paris, Rive Gauche területfejlesztésének története. 
Párizs délkeleti része a háború előtt meghatározóan ipari jellegű volt, üzemekkel és 
munkáslakásokkal. A ’60-as, ’70-es években az üzemek kitelepültek, a lakásokat nagyrészt 
felszámolták. A terület fejlesztése a Nemzeti Könyvtár ide telepítésével indult el. A könyvtár 
beruházásának kapcsán elindult a terület urbanisztikai lehetőségeinek vizsgálata a város 
urbanisztikai intézetében (APUR/Atelier Parisien d'Urbanisme). 1991-ben a 
területetfejlesztési területnek, mai hazai szóhasználattal akcióterületnek, ZAC-nak (Zone 
d’Aménagement Concerté) nyilvánították. A terület végleges szabályozási tervét, hosszú 
kálvária után, 1997-ben fogadták el. A tervben a kezdeti elképzelésekkel szemben 
megnövekedett a zöldterületek aránya, a megőrzött régi épületek száma, és nőtt az egyetemi 
program alapterülete az irodai alapterület kárára. A fejlesztés sikere a területet kiszolgáló új 
metróvonal kiépítésével vált egyértelművé. Ettől kezdve a beruházói és ingatlanforgalmazói 
kereslet mindig meghaladta a kínálatot. 
A településfejlesztés/településrehabilitáció intézményi háttere. 
A program lebonyolítója az 1985-ben alapított „La Semapa” (Société d'économie mixte 
d'aménagement de Paris). A társaság, melynek a fő részvényese a város, 1991-ben kapott 
megbízást a „Paris Rive Gauche” operáció lebonyolítására. 
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1. ábra. A „Paris Rive Gauche” operáció átnézeti térképe (Forrás: Semapa) 
 
A Paris, Rive Gauche urbanisztikai megfogalmazása. 
Mint azt fentebb már említettük, az urbanisztikai koncepciót az APUR készítette. A terv az 
austerlitzi pályaudvar lefedésén alapult. Ez az alapvetés megengedte, hogy a Szajna parti, 
viszonylag keskeny területsáv szervesen visszakapcsolódjon a mögöttes területekhez. A 
tervezett beépítésnek szervesen kapcsolódnia kellett a meglévő környezethez, nem csak 
hálózataiban, hanem hagyományos, utcás jellegében is. Hogy a hatalmas beruházás kezelhető 
legyen, a területet „kerületekre” osztották fel. Minden kerületnek egy koordináló 
városrendező-építésze van, aki – többek között – felelős a szektora arculatának kialakításáért, 
és véleménye meghatározó a közreműködő építészek kiválasztásában is. 
 
 

3. Egy magyar példa 
 

Országosan egyedülálló méretű és jelentőségű régészeti-műemlékvédelmi helyreállítási 
beruházás valósult meg Pécs történeti központjában 2004–2007 között, mintegy 1,5 milliárd 
forint értékben. A program legjelentősebb beruházása a Cella Septichora, a hétkaréjos 
kápolnának a teljes régészeti újra-feltárása, s ezt követően egy üveggel fedett, földalatti 
interpretációs központ kialakítása, összekötése a korábban feltárt sírkamrák terével. Egyedi 
feladat volt a korábban megkezdett és félbehagyott ásatási terület beintegrálása a tervezett 
együttesbe, a Magyarországon 2004-ben még nem megszokott méretű és határidejű régészeti 
feltárás megvalósítása, a különböző szakértők összehangolása egymással és a hatóságokkal, a 
magyar és az EU-s szabályozás egyidejű kielégítése. 

A lebonyolítás során a megvalósulás szempontjából veszélyes szakmai vitákat generált a 
még teljesen fel sem tárt falak szigetelésének, épületfizikai kialakításának, végső soron 
építészeti bemutatásának a megoldása. Az Ókeresztény Mauzóleum, a Korsós Sírkamra s a 
Péter-Pál sírkamra festett falait a fertőzött talaj eltávolításával, különleges vasbeton 
védőépület megoldással sikerült megóvni a talajnedvességtől, a páraterheléstől, a gombáktól 
és egyéb kártevőktől. A falképek védelmét ezen kívül sterilizált, klimatizált, automatikával 
vezérelt gépészet biztosítja. Ez a megoldás nemzetközi szintű elismerést váltott ki, ennek is 
köszönhető a világörökségi cím elnyerése. Hasonló terv született a Septichora falainak 
védelmére is, azonban a régész kutatók és a műemléki szakértők ez alkalommal más 
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véleményen voltak, ragaszkodtak ahhoz, hogy a Septichora külső falait továbbra is 
földtakarás „védje”, didaktikai megfontolásból. Nem engedték a padozat alsó szigetelését 
sem, meg kellett tartani a feltárt római döngölt föld járószintet. Ezek a javaslatok a tervezett 
kiállítási funkciót veszélyeztették, a belső tér méretét lecsökkentették, az építészeti hatást 
jelentősen megváltoztatták. 
 

 
 

2. ábra. A beruházás kiterjedésének változásai (Forrás: Örökségi füzetek) 
 

Az eltérő álláspontok, a létrejött konfliktus a módosított építési engedély kiadását nagyon 
sokáig hátráltatta, bizonytalanságban tartva beruházót, kivitelezőt, társtervezőket, s 
veszélyeztetve a pályázatban vállalt célok teljes megvalósulását, ezzel pedig a projekt 
finanszírozását is. A projektmenedzsmentnek a résztvevők közti „tolmácsolása” és 
közvetítése segített végül a konszenzus megszületésében, lépésenként közelítettük az 
álláspontokat addig, míg a végére már csak olyan vitás kérdések maradtak, melyek nem 
befolyásolták az engedély kiadását. A környező épületek veszélyeztetése, a statika szigorú 
szabályai, az aránytalan költségnövekedés miatt nem engedhettük meg, hogy a régészet 
szempontjai határtalanul érvényesüljenek, itt a projektmenedzsmentnek határozott álláspontot 
kellett képviselnie, s megkeresni a szakértői véleményekkel s a törvényekkel alátámasztható 
megoldást. 

A fent leírt problémák szerződésmódosítást tettek szükségessé, ami lehetőséget teremtett 
arra, hogy a beruházás pénzügyi tervét teljesen átgondoljuk. Ezzel az ürüggyel 
kezdeményeztük az összegek projektelemek közötti átcsoportosítását, mintegy 250 millió 
forinttal megnövelve a Cella Septichorára fordítandó összeget. A beruházás csak 
szerződésmódosítással folytatódhatott, az Ellenőrző Hatóság felé pedig folyamatosan 
magyarázatot kellett adnunk és fedezetet kellett találnunk az itt megnövekedett költségekre, a 
hiányzó engedélyekre, s az ennek ellenére haladó munkálatokra. Igazolnunk kellett, hogy az 
ásatás többletköltségeit, valamint ennek költségnövelő hatását a védőépület módosítására 
egyéb objektumok terhére biztosítani tudjuk, mégpedig úgy, hogy az eredeti projekt célok 
nem sérülnek, az indikátorok változatlanul teljesülnek. 
 
Tapasztalatok 

A pécsi projekt példája tanulságos lehet hasonló beruházások esetében. Ezen munkák 
legfontosabb törvényeit, szabályait – örökségvédelem, közbeszerzés, EU pályázati szabályok 
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– ismernie és alkalmaznia kell minden projekt menedzsmentjének, még ha ezek sok 
tekintetben egymásnak ellentmondóak is. Sok munkával, érvekkel, adminisztrációval meg 
kell keresni azokat a megoldásokat, adott esetben kompromisszumokat, amivel a pályázati cél 
még nem szenved csorbát, s a feltételeknek is eleget lehet tenni. 

Kiemelten ajánlatos odafigyelni az előkészítésre, a projektindításra. A beruházónak időben 
el kell készíttetni az engedélyezési terveket, erre léteznek pályázat-előkészítő alapok. Több 
program és minisztérium is biztosít a tulajdonosok számára forrásokat, amiből az 
engedélyezési tervek készítése, az előzetes kutatások egy része finanszírozható. Jó, ha az 
engedélyezési terv készítése idején már ismertek a pályázati kiírás feltételei, keretei, és jó, ha 
ezt a tervező is ismeri. Ennek megfelelően, figyelembe véve a költséghatárokat is, testre 
szabottabb, a realitásokat jobban megközelítő tervek készíthetők. Ezzel a későbbiekben 
elkerülhetők a felesleges engedélymódosítások. 

Az EU alapjait megcélzó pályázatok megírására hozzáértő pályázatíró teamet célszerű 
megbízni, de a készítés folyamatába feltétlen be kell kapcsolódnia az építész tervezőnek, s 
lehetőség szerint a leendő projektmenedzsment tagjainak is. Erre nincs mindig lehetőség, s ez 
hibája is a kiírásoknak. Adott esetben jogi, közbeszerzési, formai hiba is keletkezhet belőle. A 
projektmenedzsmentnek igen nehéz dolga van, ha a pályázat nélküle készül, s netán olyan 
lényegi hibát tartalmaz, ami a formai ellenőrzéseken átcsúszik, de a projekt 
megvalósíthatóságát veszélyezteti. Ilyen lényegi elemek a műszaki, időbeli és pénzügyi 
paraméterek, a költségtényezők, a projektet jellemző indikátorok. 

Hasonló, régészeti kutatást is magában foglaló örökségvédelmi projekteknél 
elkerülhetetlenül szükséges lenne a két vagy többlépcsős pályáztatás, ami időben, költségben 
szétválasztaná a kutatás, a tervezés, a kivitelezés fázisait, biztosítaná a szakmai szempontok 
jobb érvényesülését. 
 
 

4. Összefoglalás 
 
Mi kell ahhoz, hogy egy településfejlesztési-településrehabilitációs beruházás mai összetett 

lebonyolítási viszonyok között működőképes legyen? Úgy gondoljuk, hogy elsősorban akarat, 
azután elkötelezettség, szervezettség, idő és felkészültség. Valamint sok-sok munka. 
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Kérdőjelek a barnamezők tipizálása és rehabilitációjának lehetőségei 
kapcsán 

 
 

Abstract 
 

Nowadays, the revitalisation of brownfields is a central element of the sustainable local and 
regional development and has an important function in limiting the undesired growth of cities. In 
Hungary, there remain many open questions, both on the theoretical and practical level. The study tries 
to analyse these problems and suggests a proposal for a standardized, current definition and 
categorization for the brownfields. 

 
 

1. Bevezető 
 
A paradigmaváltással egyre inkább teret nyerő fenntartható terület- és településfejlesztés 

egy kiemelkedően fontos elemét képezik a barnamezők. Ezen funkció nélkül maradt területek 
újrahasznosítása segít ugyanis a városok terjeszkedésének korlátok közé szorításában, illetve 
fontos „eszközként” jelennek meg a városrehabilitáció kapcsán is. 

Az erőltetett szocialista iparosítás a „keleti blokkban“ – így Magyarországon is – ipari 
barnamezők egész sorát hagyta maga után az 1989/90-es rendszerváltozást követően, melyek 
nagy részének rehabilitációja máig megoldatlan kérdés. Míg Nyugat-Európában a barnaövek 
egyre fontosabb szerephez jutnak, addig a volt szocialista országokban jelentőségüket – 
immár 20 évvel a rendszerváltozás után – még mindig csak most kezdik igazán felismerni. 

A barnamezők revitalizálásával foglalkozó tanulmányok először a 2000-es évek elején 
jelentek meg hazánkban. Magyarország 2004-es EU-csatlakozása óta pedig egyre több írás 
foglalkozik a témával, mely valószínűsíthetőleg elsősorban a kifejezetten e területek 
fejlesztését támogató közösségi forrásoknak, illetve a napjainkban is zajló 
dezindusztrializációs folyamatoknak köszönhető. 

Ezen tanulmány egy olyan problémakört vet fel, melynek alapját az adja, miként kerül az 
idő folyamán egyre inkább a figyelem középpontjába egy fogalom, melynek nem létezik 
hivatalos, egyöntetű definíciója, így lehatárolása sem Magyarországon, illetve nem áll 
rendelkezésre olyan jogi szabályozás, mely a közösségi forrásokhoz kötött támogatásokon 
kívül előnyben részesítené az ezeken a területeken történő beruházásokat. 
 
 

2. A barnamező fogalma és tipizálási lehetőségei 
 

2.1. Használatban levő barnamező-fogalmak 
 

A Magyarországon még egy évtizede sem létező fogalom meghatározásával több kutató 
és kutatás is foglalkozott az ezredforduló óta. A definíciók meglehetősen sokszínűek, 
általánosságban jellemző, hogy a szerzők írásaik elején megadják, mit értenek adott esetben a 
használt fogalom alatt. Az alábbiakban néhány elterjedtebb, szélesebb körben alkalmazott 
definíció kerül bemutatásra. 

                                                 
1 Orosz Éva Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola, Pécs E-mail: oroszeva@gamma.ttk.pte.hu 
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Barta Györgyi 2002-ben megalkotott meghatározása alapján barnamezőnek nevezzük az 
olyan jellemzően városi térségekben található területeket, melyek kisebb hatékonysággal 
hasznosítottak (alulhasznosítottak), esetenként kiürült, volt iparterületek, de ide sorolhatóak a 
rosszul hasznosított vagy felhagyott vasúti, illetve kiürült katonai területek is. Jellemzően vélt 
vagy valós környezetszennyezéssel terheltek (BARTA GY. 2002). Ezt a definíciót vette alapul 
egy 2006-ban megjelent tanulmány is, ahol mindezt kiegészítik a rendezetlen 
tulajdonviszonyok, illetve a felmerülő problémák átláthatatlan jogi szabályozatlanságának 
jellemzőivel (KUKELY GY. ET AL. 2006). 

A VÁTI Kht. 2004-es megfogalmazásának értelmében barnamező alatt használaton kívül 
került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő és/vagy 
környezetszennyezéssel terhelt egykori iparterületet, gazdasági területet, illetve felhagyott, 
használaton kívüli laktanyaterületet értünk (VÁTI KHT. 2004). 

Enyedi György 2005-ös – a témát új szempontok alapján közelítő – definíciójában már 
különbséget tesz barnamező (brownfield) és rozsdaövezet (rustbelt) között. Barnamezőnek 
(barnaöv) tekinti a feldolgozóipari üzemek tömegesen, olcsóbban működtethető telephelyekre 
történő kitelepedése nyomán üresen maradt, kiterjedt ipari területeket, amelyek később 
nehezen áttekinthető, sokféle tevékenységnek adtak helyet, vagy a város-rehabilitációs 
folyamatok során olyan funkciók telepedtek meg bennük, amelyek az eltűnő ipari szerepkörök 
helyére léptek. A barnaövezetet mikrogeográfiai jellegű, városon belüli jelenségnek tartja, 
szabályozása pedig véleménye szerint a várospolitika feladata. Ezzel szemben a rozsdaövezet 
a lehanyatlott hagyományos nehézipari körzeteket jelenti, tehát regionális léptékű, kezelése 
pedig ezáltal a regionális politika hatáskörébe tartozik (ENYEDI GY. 2005). 

KUKELY GYÖRGY és szerzőtársai szintén alkalmaznak egyfajta barnaövezeti lehatárolást, 
mely zonális alapon szerveződő, a külső-, illetve belső lakó- és munkahely-övezetek területi 
elkülönülésén alapuló megkülönböztetés, mely azonban nem minden esetben vehető alapul. 
Ez alapján meghatároz: 

 átmeneti területet: a belváros és a kertváros között elhelyezkedő térség, melynek 
része a barnamező, valamint a hozzá kapcsolódó, nagy kiterjedésű mezőgazdasági 
területek, zöldterületek (temetők, parkok, sportpályák stb.), illetve a közlekedés-
szállítás térségei is ide sorolandók. 

 Barnamezős térség (barna zóna): tradicionális, egykori ipari terület, közlekedési, 
lakótelepi zárványokkal, melynek egy része már megújult, vagy most van ebben a 
fázisban. 

 Rozsdaövezet: a barnamezős térség még meg nem újult területe, amely korábban 
intenzíven hasznosított – ipari, közlekedési, raktározási területek, laktanyák, 
lakóterületek stb. –, ám felhagyták, vagy a használat intenzitása erősen visszaesett. 
Ezeken a területeken jellemzően feleslegessé vált a felhagyott tevékenység, 
amortizálódott infrastruktúra jellemző rájuk (pl. elhagyott üzemépületek, raktárak, 
iparvágányok stb. is megtalálhatók) (KUKELY GY. ET AL. 2006). 

A nemzetközi szakirodalomból említendő az Európai Unió által életre hívott CLARINET 
(Contaminated Land Rehabilitation Network Technologies) munkacsoport 2002-ben 
nyilvánosságra hozott meghatározása, mely szerint a barnamező (brownfield) olyan terület, 
melyet előzőleg már használtak, jelenleg elhagyott vagy kevésbé hasznosított, feltárt vagy 
feltételezett környezetszennyezési problémákkal küzd, jellemzően városi térségekben 
található és a hatékony újrahasznosítás érdekében beavatkozásra van szükség (KUKELY GY. ET 
AL. 2006). 

A különböző definíciók nagyrészt egységesnek tekinthetők a terület kialakulását nézve, 
melyet egyértelműen a gazdasági szerkezetváltással hoznak összefüggésbe. Közös 
tulajdonságként jelölik meg továbbá, hogy a térség alul-, illetve egyáltalán nem hasznosított, 
leromlott fizikai állapotú, valamint feltehetőleg környezetszennyezéssel terhelt. Mindezeken 
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túl azonban számos kérdőjel szövi át a témát, melyek az alábbi alfejezetekben kerülnek 
kifejtésre. 
 
 

2.2. A barnamező-fogalmak problematikái 
 

Az amerikai szakirodalomban először az 1980-as évek elején bukkant fel a barnamező 
fogalom, melyet akkoriban csupán felhagyott iparvidékekre használtak (KUKELY GY. ET AL. 
2006). Hazánkban a barnaövek kialakulásának és kezelésének problematikája a 
rendszerváltozás előtt nem is létezett. Az 1990-es évek első felében egyre több ipari üzemet 
hagytak fel, melyek legnagyobb részének újjáélesztése máig megoldatlan kérdés. 

A tudomány szintén jó pár éves késéssel reagált a problémára, akkor is leginkább, mint a 
városrehabilitáció egy foltszerűen megjelenő, ám viszonylag jelentős és gyakori 
szegmenseként kezelte/kezeli a barnamezőket. Érdekes eltérés Nyugat-Európához képest, 
hogy míg hazánkban a rehabilitáció a probléma felbukkanásához képest 5-10 évvel később 
indul meg, azonban még legalább ugyanennyi ideig nem terjed ki a funkcióváltás kérdésére, 
csupán a terület környezeti kármentesítése zajlik, melyet annak a lokálison túlmutató, 
regionális hatásai indukálnak (pl. talajszennyezettség). Ennek okát szintén a jelenség foltszerű 
hazai megjelenésében kereshetjük. 

A fentiekben felsorolt definíciókból kitűnik, hogy egyrészt az idő folyamán a barnamező-
fogalom jelentéstartalma egyre bővül, komplexebbé is válik. Mindemellett pedig jelen vannak 
vadhajtások, a vizsgált területre kialakított optimális meghatározások, megújulásra képtelen, 
elavult fogalommagyarázatok, illetve csupán az adott szakterület szempontjából közelítő 
leírások. Magyarországon máig nem alakult ki egységes definíció a barnamezőkre nézve. A 
fogalom ilyetén konkrét meghatározásának hiánya pedig bizonyos szempontból a sikeres 
rehabilitációt is gátolja. 
 
 

2.3. A fogalom aktuális meghatározása 
 

A napjainkban létező, széles körben elterjedt, elfogadott és használt 
fogalommeghatározásokat áttekintve az alábbi tulajdonságok jellemzik a barnamezőt, melyek 
Magyarországra nézve is érvényesnek tekinthetők: 

 antropogén eredetű, 
 általában leromlott fizikai állapotú, 
 jellemzően vélt vagy valós környezetszennyezéssel terhelt, 
 jelenleg elhagyott vagy alulhasznosított, 
 általában gazdasági szerkezetváltás során vesztette el eredeti funkcióját, 
 jellemzően urbánus térségekben található, 
 általában rendelkezik valamiféle infrastruktúrával, 
 területi kiterjedése és eredeti funkció(i) változó(ak), 
 gyakran rendezetlen tulajdonviszonyok és spekulációs tevékenységek jellemzik, 
 hatékony újrahasznosításához külső beavatkozás és összefogás szükséges. 

Ezek tehát a legfontosabb tényezők, melyek alapján a barnamező, mint fogalom a 
rehabilitációs céloknak megfelelően értelmezhető, lehatárolható. A felsorolt kritériumok 
azonban mégis számos terület ide sorolását megengedik. Ezért válik szükségessé a 
barnamezőkön belül – tehát hierarchiaszintet tekintve az alatt – egy újabb kategóriarendszer 
kialakítása, melynek legegyszerűbb módja, ha mindez az eredeti funkció alapján történik. 

Mivel a különböző meghatározásokban fellelhető félreértések egyik sarkalatos pontja a 
barnamezőnek az egykori iparterületekkel való egyértelmű azonosítása, a szerző javaslatot 
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tesz az (eredetileg) ipari (funkciójú) barnamező, azaz „ipari ugar“ (OROSZ É. 2009) 
fogalmának bevezetésére a szakirodalomba, mely elősegíti a definíciók egymástól történő 
lehatárolását. 
 
 

3. A barnamezős rehabilitáció gátjai 
 

A városok megújulása egy általános folyamat, melynek kapcsán a barnamezők nem 
hagyhatóak figyelmen kívül. Az idő folyamán a dezindusztrializációs és demilitarizációs 
folyamatok terjedésével került egyre inkább előtérbe, illetve bővült jelentéstartalma, valamint 
a témával foglalkozó tanulmányok köre is. Mindennek ellenére azonban még mindig nem 
beszélhetünk bevett hazai revitalizációs gyakorlatról. 

Érdekes jelenség figyelhető meg hazánkban: a barnamezők fogalmának, valamint 
rehabilitációjának mindezidáig kialakulatlan jogi szabályozása ambivalens helyzetet 
eredményezett 2004 óta. Magyarország EU-csatlakozását követően jelentek meg hazánkban 
először – az alapvetően uniós alapelveken nyugvó –, a zöldmezőkkel szembeni barnamezős 
fejlesztéseket preferáló és célzottan támogató pályázati kiírások, fejlesztési programok. 
Kisebb időbeni csúszással, először a 2007–2013-as költségvetési tervezési ciklusban jelent 
meg a barnamező, mint fejlesztési potenciál. A fogalom azonban továbbra sem teljes 
mértékben tisztázott, illetve megkutatott (barnamező-kataszter hiánya), melyek 
következménye, hogy több olyan területtípus esik el támogatástól, illetve nem képezi a 
figyelem és kutatások tárgyát, melyek tulajdonképpen barnamezőnek minősülnek. 

Ezen kívül az ilyen alulhasznosított, funkciójukat vesztett területeken történő beruházások 
prioritása továbbra is csupán javaslatnak, előirányzatnak tekinthető, mivel törvényileg 
Magyarországon mindez nincs szabályozva. Annak ellenére ugyanis, hogy a barnamezők 
számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek (kiépített infrastruktúra, épületállomány stb.), 
mégis sokszor háttérbe szorítják őket a zöldmezők. Az elsősorban közösségi érdekeket 
szolgáló barnamezős fejlesztések ugyanis az előbbi esetben teljesen figyelmen kívül hagyható 
(költség)tényezőkkel (kármentesítés, kusza tulajdonviszonyok, szociális kérdések stb.) járnak 
együtt (OROSZ É. 2009). 
 
 

4. Összegzés 
 
A mindössze néhány éve a magyar szakmai köztudatba, majd a városrehabilitációval 

kapcsolatos kutatások és tanulmányok szaporodásával egyre inkább a szakirodalomba is 
beférkőző barnamező, mint fogalom még sok kérdést vet fel. Egy egységes definíció 
kialakítását tekintve a szerző a megoldást abban látja, ha minél tágabban értelmezzük a 
vizsgált kifejezést, azon belül pedig alegységek kerülnek kialakításra, az eredetileg betöltött 
funkció alapján. Ezek közül egyre téve konkrét javaslatot merül fel lehetőségképp az „ipari 
ugar“ fogalmának bevezetése. 

A barnamezős beruházások prioritásának jogi szabályozatlansága, valamint a sok esetben 
kifejezetten ezt hangsúlyozó közösségi források egy érdekes, ellentmondásos szituációt 
eredményeztek Magyarországon az EU-csatlakozást követően. Mindezt jellemzi, hogy egyre 
többen és egyre elterjedtebben hangsúlyozzák a barnaövek jelentőségét és a bennük rejlő 
kiaknázható lehetőségeket, valamint a törvényi szabályozás hiánya miatt sok esetben azonban 
még mindig inkább a zöldmezős beruházásokat részesítik előnyben. 

Ezen kívül további negatív következmény, hogy a nem megfelelő definiálás miatt több 
barnamezőnek minősíthető terület azonban mind a zöld-, mind pedig a barnamezők által 
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háttérbe szorul. Ezeket pedig sem EU-s prioritások, sem források, sem kutatások nem igazán 
veszik figyelembe. 

Mindezen tények ismeretében több olyan megoldandó feladat áll a közeljövőben a magyar 
terület- és városfejlesztés előtt, melyek megkerülhetetlenek, aktualitásuk pedig vitathatatlan. 
Ebben azonban kutatók és tanulmányok sora lesz segítségére, hogy a barnamezőkkel 
kapcsolatos hitek és tévhitek új megvilágításba kerüljenek, és a nyugat-európaihoz hasonló, 
példaértékű revitalizációs folyamatok történjenek hazánkban is. 
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Gecséné Tar Imola1 
 

Történeti temetők a hazai településeken 
 
 

Abstract 
 

The protection of national graveyards and their status having been declared protected became an 
urgent task in the second half of the 20th century when burial rites changed significantly. Cemeteries 
can also be declared protected by many principles, i.e. by nature conservation, cultural heritage 
protection, or veneration. Among the different forms of conservation just the protection of historic 
monuments goes in every detail when trying to preserve the national graveyards territorially. After 
surveying the Register of Listed Monuments we can state that there are altogether just a few dozen 
cemeteries which have got the national protection of historic monuments for their whole territory. One 
of the reasons of it is that in case of protected, not yet closed cemeteries further burials become too 
complicated or after closing down their further utilization becomes uncertain. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A történeti temető kifejezés a nemzetközi szakirodalomban bevett fogalom (historic 
cemetery, der historische Friedhof), de a hazai szaknyelvben magyarázatra szorul. A történeti 
kert analógiájára a történeti temető is történeti jelentőségű zöldfelületnek tekinthető (Vö. 
2001. évi LXIV. törvény 7. §), elsődleges rendeltetése szerint azonban a halottak elföldelésére 
szolgáló terület. 

A magyarországi településeken általában több temető is található. A különböző 
nemzetiségek és vallási felekezetek külön-külön temetőket vagy temetőrészeket tartanak fenn, 
illetve előfordulhat, hogy a település területén belül régi, már lezárt és új, jelenleg használt 
sírkert is van. Mindezek alapján a hazai temetők száma több ezerre tehető, ezek 
kialakulásáról, jellegzetességeiről és a közülük védelemre érdemes típusokról, példákról 
olvashatnak a következő oldalakon. 

 
 

2. Történeti áttekintés 
 
Magyarországon a kereszténység felvétele után a katolikus vallás szabályai határozták meg 

a temetkezés rendjét. A Kr.u. 401-ben tartott Karthágói Zsinat kimondta, hogy temetkezési 
helyként csak a templombelsők és a templomkertek használhatóak (SELÉNDY SZ. 1972. 18.). 
Magyarországon Szent László és Kálmán törvényei tették kötelezővé a templomok köré 
történő temetkezést: „…aki nem templom mellé temeti az ő halottait: tizenkét napig vezekeljen 
kenyéren és vízen, kalodába zárva.” (idézve KUNT E. 1983. 11.). A templomkertet, más néven 
cintermet kőfallal vették körül, a sírokat egyöntetű gyepszőnyeg borította, amelyet csak 
egyetlen körbefutó út szakított meg. 

Az 1545–1563 között megtartott Tridenti Zsinat idejére a templomok és templomkertek 
beteltek, a helyhiány következtében az emberek egymásra temették halottaikat, a 
sírbolygatások viszont fertőzésveszélyt idéztek elő. Ezért a zsinat határozata szerint a 
továbbiakban csak papi főméltóságok temetkezhettek a templomok belső terébe, míg a 
köznép számára a templomkerten kívüli temetést is lehetővé tették (SELÉNDY SZ. 1972. 18.). 
A 16. század második felében megjelentek az első templomkerten kívüli, a település 
                                                 
1 Gecséné Tar Imola Budapesti Corvinus Egyetem, Kertművészeti Tanszék, Budapest E-mail: imola.tar@uni-corvinus.hu 
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központjától távolabb elhelyezkedő katolikus temetők. Az új sírkertekben, a templomépület 
pótlására kápolnát, kálváriát építettek vagy központi keresztet állítottak. Előfordult, hogy a 
temetőt egy, már korábban meglévő szakrális elem körül létesítették. Az új sírkert 
helykiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a település kiemelkedő pontján, a környező 
domboldalban, de legalább árvízmentes helyen legyen (MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKON V. 1977–
1982. 246.). 

A reformáció szintén hozzájárult a hazai temetőkertek átalakulásához, ugyanis a 
református hívekben erős vágy élt arra, hogy temetőiket a katolikusok sírkertjeitől 
elkülönítsék. Ezzel magyarázható, hogy a 16. század során a falvak határában, a katolikus 
cintermektől távol, megjelentek a református temetők is, amelyeket – a katolikus 
nyughelyekkel ellentétben – nem tekintettek szent helynek. Gyalogutak vezettek át a 
temetőkön, és a terület gazdasági hasznosítása is általános volt. A növényhasználatot illetően 
viszont nem volt különbség a településszéli katolikus és református sírkertek között, 
mindkettőt élő sövény határolta, és a vadvirágos gyeppel benőtt sírok között gyümölcsfák 
álltak. 

A 18. század végére a temetők megteltek, a települések terjeszkedése következtében a 
lakóterületek túlzott közelségbe kerültek, ezért a lakókat gyakran járványveszély fenyegette. 
Mária Terézia 1775-ben kiadott rendelete nemcsak sürgette, hanem kötelezővé is tette a 
temetők városfalon kívülre költöztetését: „…a temetők, ha városban vagy faluban, vagy 
házak szomszédságában vannak, mint abba hagyassanak és helységen kívül alkalmas helyen 
új temetők legyenek…” (idézve JÁMBOR I. 1988. 304.). A rendeletet az 1876. XIV. tc. tette 
kötelező érvényűvé és így a 19. század végére a magyar temetők nagy része a településeken 
kívülre került (MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKON V. 1977–1982. 246.). Mindeközben az intenzív 
városiasodás következtében fokozatosan elvált egymástól a falusi és városi temetők fejlődése. 
A kisebb településeken továbbra is megmaradtak a 16. századtól egyre általánosabbá váló 
faluszéli felekezeti temetők. Kialakításukban a korábbi évszázadok jellegzetességeit 
figyelhetjük meg. 

Mária Terézia rendeletét követően a városi lakóterületen kívül, nagyobb, központi 
temetkezési helyeket hoztak létre. Új temető-stílus alakult ki, amihez hozzájárult a városi 
tulajdonban lévő köztemetők megjelenése is. Magyarországon az 1847-ben megnyitott, 
budapesti Kerepesi temető volt az első köztemető (CSERNUS–LUKÁCS L. ET AL. 1999. 10.). 
Ezekben a rendet már nem az egyházi szabályok, hanem a gyakorlati követelmények és az 
egészségügyi előírások szabták meg. A lakosság növekedésével párhuzamosan a városi 
temetők egyre nagyobb méretűre duzzadtak, a sírokat sorokba, parcellákba rendezték, a 
temető alaprajzára a geometrikus rend lett jellemző. A 19–20. század fordulójára a 
geometrikus temetők a mértani rend túlzott merevsége és a csekély növényültetés 
következtében kietlenekké váltak. A sivárság enyhítésére – nyugat-európai minták alapján – 
kertépítészeti eszközöket használtak fel. Új növényfajok jelentek meg a temetőkben, fasorokat 
ültettek a főbb utak szélére, kialakult a temetői virágkultusz és a sírdíszítés szokása is. 

Nyugat-Európában a magyarországihoz hasonló folyamatok játszódtak le a 19. század 
második felében. A kertépítészeti megoldásokkal kialakított nagyméretű városi temetők ötlete 
elsőként Németországban fogalmazódott meg. 1870-ben nyitották meg az első parktemetőt, a 
hamburgi Ohlsdorfer Friedhof-ot. A parktemetők kialakításának lényege, hogy a sírokat egy 
tájképi stílusban tervezett kertben helyezik el, ezáltal a természetes tájhoz hasonló, igényes, 
zöld környezetbe illesztik a sírcsoportokat. Még szorosabb táji kapcsolat figyelhető meg az 
erdei temetők kialakításában, hiszen ezekben a sírkertekben a hantok a meglévő erdőállomány 
alatt kapnak helyet. Az első erdei temetőt 1907-ben, Münchenben nyitották meg. Az említett 
két temetőtípus ugyan esztétikus és természetközeli, viszont a velük szemben megfogalmazott 
kritika szerint a feltétlenül szükségesnél lényegesen nagyobb területet igényelnek, és így 
kialakításuk gazdaságtalan. A harmadik típust alkotó temetők éppen ezeket a hátrányokat 
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próbálják meg kiküszöbölni. A 20. század első évtizedeiben jelent meg az architektonikus 
kertstílus, amelynek építészeti formanyelvét felhasználva jött létre az ugyancsak 
architektonikusnak nevezett temetőtípus. A sírokat – a korábbi geometrikus elrendezésű 
temetőkhöz hasonlóan – sorokba, parcellákba rendezik, de az egyes sírcsoportokat 
növényzettel igényesen beültetett, tervezett zöldterületek, fasorok szegélyezik (ORMOS I. 
1955. 495.). A magyarországi városokban, feltehetően a gazdasági szempontok túlzott 
előtérbe helyezése miatt, szinte kizárólag architektonikus temetők létesültek. 

A II. világháború után a városok lélekszáma ugrásszerűen megnőtt, s a temetők ismét 
helyhiánnyal küszködtek. A korábbi sírkertek átalakítása és az újak létesítése során ismét a 
helykihasználás lett az elsődleges szempont, ami nem kedvezett az igényes kertépítészeti 
kialakításnak. A zsúfoltság oldására helytakarékos temetési módokat dolgoztak ki. 
Elfogadottá vált a halotthamvasztás, aminek következtében megjelentek az urnatemetők, 
illetve egyre elterjedtebbé vált a kolumbáriumfalba temetkezés. 

A falusi temetők fejlődése jó ideig nem követte a városi sírkertek drasztikus átalakulását. A 
20. század második felében azonban a hagyományos falusi életforma eltűnésével 
párhuzamosan számos városi szokás jelent meg a vidéki településeken is. Ezek közé 
sorolhatjuk a temetkezés megváltozását is. Fokozatosan megjelentek a falvakban is a 
geometrikus kialakítású temetők, amelyek csupán silány utánzatai voltak a városi 
architektonikus temetőknek. Egyre több lett a mesterséges elem, a sírokat fedő műkőlapok és 
a díszítésre használt művirág. 

A mai helyzetkép alapján azt állíthatjuk, hogy temetőink döntő hányada a 20. század során 
kialakított vagy átalakított uniformizált, épített elemekkel túlzsúfolt kialakítást tükrözi. Egy-
egy kisebb településen még találhatunk templomkertben álló sírköveket, vagy a falu szélén 
megbújó sírcsoportokat. Néhány városi temetőben is rábukkanhatunk szépen faragott 
síremlékekre vagy a korábbi időket idéző dúsabb növényültetésre. Megőrzésük jelentős, 
példaértékük és zöldfelületi rendszerben betöltött szerepük miatt is indokolt lenne! 

 
 

3. Védelmi szempontok – területi védelem 
 
A hazai temetőkertek megóvása, védetté nyilvánítása a 20. század második felében – a 

temetkezési szokások átalakulásával – vált sürgető feladattá. A temetők több elv – 
természetvédelem, műemlékvédelem, kegyeleti védelem – szerint is védhetőek. A különböző 
módon védetté nyilvánított sírkertek száma mégis igen csekély. Pontosabban a sírkertek ritkán 
kapnak egész területükre kiterjedő, minden részletet megőrző területi védelmet, jóval több 
esetben kerül védelem alá a temető valamely eleme (sírkövek, temetőkápolna, fasor stb.). A 
területi védelem az egyes elemek védelmén túl a teljes szerkezetet, adott esetben a 
kertépítészeti kompozíciót és a korabeli temetkezési szokások látható nyomait is megőrzi, 
illetve megőrizné. 

A védelem különböző formái közül kizárólag a műemlékvédelem foglalkozik részletesen a 
hazai sírkertek területi megőrzésével. Országos szintű természetvédelmi oltalom alatt nem áll 
temető. Természeti értékeik miatt ugyan sírkertek is részesülnek helyi védelemben, de 
általában csak egy-egy elemük. Építészeti értékeik miatt is kaphatnak helyi védelmet, de 
ezeknek a temetőknek is csak kisebb hányada áll területi védelem alatt. A kegyeleti védelem 
eleve egyes neves személyek sírjára vonatkozik, tehát általában csak egy-egy síremlék 
védelmét biztosítja. 

A temetők védetté nyilvánítása már a 20. század közepén megindult, de csak egy-egy 
síremlék vagy más temető-elem egyedi védelmére került sor, holott ekkor már a területi 
védelem szükségessége is megfogalmazódott, ahogy ezt az 1972-ben megjelent Temetőkert c. 
könyvben is olvashatjuk: „Ha az egész temető mint művészi együttes jelent értéket, akkor a 
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későbbi nemzedék számára meg kell óvni az összes síremléket, a növényzetet, a temető 
kerítését, bejáratát, a régi épületeket.” (SELÉNDY SZ. 1972. 83.). Marjai Márton, aki számos 
hazai temetőben végzett felméréseket, a Műemlékvédelem folyóirat egyik 1982-ben 
megjelent számában szintén a területi védelem szükségességére hívta fel a szakma figyelmét 
(Vö. MARJAI M. 1982. 17-20.). 

A műemlékvédelemmel foglalkozó hazai jogszabályok közül az 1997. évi 
műemlékvédelmi törvény (LIV. törvény) a legkorábbi, amelyik a temetők megőrzését 
kihangsúlyozza, és védelmükkel külön paragrafus alatt foglalkozik. A törvény a 
műemlékvédelem sajátos tárgyai közé sorolja a temetőket. A 2001. évi kulturális 
örökségvédelmi törvény nagyon hasonlít az 1997-es törvény megfogalmazásához, lényegi 
eltérés nincs köztük. Szövege így hangzik: 

„(1) Műemléki védelemben kell részesíteni azokat a temetőket vagy a temetőknek azokat a 
részeit, amelyek műemléki értékei a magyar történelem, a vallás, a kultúra és művészet 
sajátos kifejezői, illetve emlékei. 

(2) Műemléki védelemben részesíthető: 
a) a temető egész területe; 
b) a temető körülhatárolt területrésze; 
c) a síremlék, síremlékcsoport, sírépítmények; 
d) a temető egyéb tartozéka, illetőleg eleme. 

(3) Műemléki védelem alatt álló temető (temetőrész) felszámolására engedély nem 
adható.” (2001. évi LXIV. törvény 37. §). Az örökségvédelmi törvény 2005. évi módosítása 
(LXXXIX. törvény) – néhány kisebb fogalmi változtatáson túl – nem tartalmaz a temetők 
védelemére vonatkozó módosításokat. 

A fent idézett 2001. évi kulturális örökségvédelmi törvény alapján a műemléki értékkel 
rendelkező temetőket kell védelem alá helyezni. A törvény megfogalmazása szerint műemléki 
érték „minden olyan építmény, kert, temető vagy temetkezési hely, terület (illetve ezek 
maradványa), valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó területe, együttese, rendszere, 
amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék; alkotórészeivel, tartozékaival és 
berendezési tárgyaival együtt” (2005. évi LXXXIX. törvény 7. §). A műemléki érték a 
meghatározás alapján meglehetősen szubjektív fogalomnak tűnik, a pontosításban neves 
műemlékvédelmi szakemberek hasonló témában írt munkái segíthetnek (Vö. RIEGL A. 1998. 
7-47., GOODCHILD P. 2003. 214-215.). A különböző műemléki értékelések alapvető 
szempontjai hasonlóak, figyelembe veszik a helyszín korát, a jelenlegi használatot és a 
művészeti színvonalat, illetve az élő növények alkotta helyek esetében ehhez adódik még a 
növényzet értéke. A hazai temetőállomány számos darabja rendelkezik korából fakadóan 
történeti értékkel, míves sírköveinek köszönhetően művészeti értékkel. Sok esetben botanikai 
értékek is találhatóak benne, illetve funkciójából adódóan társadalmi értéke sem kérdéses. 
Bármely szakember által felállított értékelés esetén számos hazai sírkert lenne méltó a 
megőrzésre. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársai is felállították a maguk értékelési 
szempontjait, amelyeket védetté nyilvánítási elvekként fogalmaztak meg. A védetté 
nyilvánításkor figyelembe veszik az emlék korát (Magyarországon az 1830-nál régebbi 
sírkövekkel rendelkező temetőket automatikusan védelem alá helyezik.), a létrehozásában 
megnyilvánuló közösségi akaratot, az emlék egyediségét vagy tipikusságát, létrehozásának 
építéstechnika-történeti vonatkozásait, az emlék és környezetének összefüggését, a hozzá 
kapcsolódó különleges eszmei-szellemi vonatkozásokat, erősen átalakított emlék esetén egyes 
részleteinek fentiekben felsorolt értékeit és az emlék védett vagy védendő együtteshez való 
tartozását. (KÖH védetté nyilvánítási irányelvei.) Az irányelvek figyelembevételével állítható, 
hogy a hazai temetőállomány számos darabja lenne méltó a műemléki védelemre, akár 
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területét tekintve is. Az elvi háttér áttekintése után a temetők területi védelmének gyakorlati 
megvalósulását is megvizsgáltuk. 

Az örökségvédelmi törvény négy csoportba sorolja a műemléki védelemben részesíthető 
temetőket, illetve temető-elemeket (Ld. 2001. évi LXIV. törvény 37. §). A 2001 
decemberében készült országos műemlékjegyzék áttekintése után (kiegészítve a KÖH 
honlapján megtalálható listával, amely a 2001 óta védetté nyilvánított helyszíneket 
tartalmazza) egyértelműen kiderül, hogy a törvény c) és d) pontjaihoz tartozó temető elemek 
hazánkban nagy számban védettek, míg az a) és b) pontokhoz tartozó területi védettséggel 
rendelkező temetők, illetve temetőrészek csak igen kis számban találhatóak az országban. 

A műemlékjegyzék alapján készített – a törvény csoportosítását alapul vett, de kicsit 
módosított –összesítés ugyancsak bizonyítja a területi védelem hiányát. A módosított 
csoportosítás a következő: 

 temető, temetőrész (több síremlék együttesen védve vagy valódi területi védelem), 
 síremlék, kripta, mauzóleum, sírkápolna, 
 temetőben álló építmény (kapcsolatban van a temetővel): temetőkápolna, kápolna, 

templom, templomrom, harangtorony, kálvária, temetőkereszt, ravatalozó, 
temetőcsőszi lak, kapu, fal vagy kerítés, szobor stb., 

 temetőben álló építmény (nincs kapcsolatban a temetővel). 
A területi védelmet magában foglaló első csoportba mindössze 34 db temetőkert tartozik, 

ami a hazai települések számát (kb. 3200) viszonyszámként tekintve igen alacsony. Ha 
figyelembe vesszük, hogy ebbe a csoportba soroltuk a több síremlék együttes védelmét is, 
akkor a számarány tovább romlik. 

Valódi területi védelemben (nem sírok, sírcsoportok, hanem a temető teljes területe védett) 
elsősorban már lezárt, izraelita temetők részesültek két ok miatt. Egyrészt a zsidó vallás tiltja 
a temetők felszámolását, tehát fennmaradtak a régi, használaton kívüli sírkertek is. Másrészt a 
zsidó közösségek eltűnésével ezek a temetők ma már lezártak, tehát a további temetések és a 
védelem szempontjai nem ütköznek. 

A területileg védett temetők másik jellegzetes csoportját alkotják a népi sírjeleket őrző 
temetők, amelyek népi műemléknek is tekinthetőek. A műemlékek közül kizárólag a népi 
emlékek esetében megengedett a védett objektumok áttelepítése. A szabadtéri néprajzi 
múzeumokban az áttelepített sírjelekből az adott tájegységre jellemző „temetőket” alakítanak 
ki. A helyben megőrzött népi sírjelek területi védelem híján a műkő fedlapos, beton sírok 
között álldogálnak. Területi védelem esetén szabályozható lenne az új sírokra kerülő sírjelek 
kialakítása is. 

A sírjelek áttelepítését nem védett temetőkben is alkalmazzák a jóhiszemű lokálpatrióták. 
Számos település temetőkertjében láthatunk a régi, értékes sírkövekből kialakított bemutatót, 
ami a művészi síremlékek megőrzésének szép gesztusa, de az esetleges későbbi területi 
védelem ezzel lehetetlenné válik. A lokális szinten jelentős temetők megőrzésére jó lehetőség 
a helyi védelem. Hazánkban építészeti jelentősége miatt 104 db temetőkert, természeti értékei 
miatt pedig 5 db sírkert részesült helyi szintű területi védelemben, egyes temetőelemek pedig 
több száz temetőben védettek. (Az építészeti örökség helyi védelmének országos adatbázisa 
és TARDY J. 1996. alapján). 

Az országos szintű műemlékvédelem és a helyi védelem alatt álló, területileg védett 
sírkertek száma együttesen sem teszi ki a hazai temetők öt százalékát. A fentiek alapján 
megállapítható, hogy bár a magyarországi temetők közül alig néhány kapott eddig területi 
védelmet, ennek létjogosultságát nem kérdőjelezhetjük meg, és számuk további gyarapítása 
lenne szükséges. A műemlékvédelem keretein belül a területi védelem jogi lehetőségei 
megvannak, de a gyakorlati megvalósítás még nehézségekbe ütközik, ezért a megőrzésre 
érdemes sírkerteket számos esetben a meggondolatlan átalakítás, vagy a teljes felszámolás 
veszélye fenyegeti. 
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4. Hasznosítási lehetőségek 
 
A védelemre érdemes nagyszámú temetőkert és a valóban védett helyszínek kis száma 

közti ellentmondás különböző problémákra vezethető vissza. A védett temetők további 
hasznosítása sok esetben gondot jelent a temető tulajdonosának, üzemeltetőjének. Az 
örökségvédelmi törvény értelmében védett temető felszámolására engedély nem adható, tehát 
nem lezárt, védett temető esetén a további temetések bonyolulttá válnak Mivel az új sír 
létesítése megbolygatja a területet, így engedélyköteles tevékenységnek számít. A temető 
bezárása esetén viszont annak hasznosítása válik kérdésessé. A terület kegyeleti parkká 
alakítása ilyenkor egy jó megoldás, ami a sírhelyek lejárta után a sírok exhumálását, az 
igényes sírjelek megtartását, végül egy rekreációs terület kialakítását jelenti. 

A nem lezárt temetők esetében a további temetések mellé más tevékenységek is 
társulhatnak. Előnyös, ha a terület további hasznosítására egy átfogó fejlesztési terv készül, 
amely egyaránt tartalmazza a temetkezéssel kapcsolatos jövőbeni terveket és figyelembe veszi 
a műemlékvédelem, a természetvédelem szempontjait is, sőt előkészíti a terület másfajta 
hasznosítását is. Helyet kaphat a temetőben minden olyan tevékenység, amely nem zavarja a 
közegészségügyi funkciót és a kegyeleti szempontokat, de kihasználja a kedvező zöldfelületi 
adottságokat, a sírok képzőművészeti, kultúrtörténeti jelentőségét. Ezek alapján egy temető 
alkalmas lehet koncertek, kulturális programok megrendezésére, turisztikai programok, 
kirándulások, séták helyszínül szolgálhat. A programok szervezésében, lebonyolításában, a 
marketing tevékenységekben, esetleg önkéntes munkákban nagy segítséget jelenthet egy civil 
szervezet, amely a temető üzemeltetőivel összhangban működik, és összefogja az ügy mellett 
elkötelezett helyi lakosokat, szakembereket. 
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Szabó Lajos1 
 

Településfejlesztés és közlekedésregionalizáció 
 
 

Abstract 
 

The concept of sustainable development is not new in history. As far as settlement development is 
concerned sustainability of development is influenced by lots of factors beside the state of natural 
environment. These factors are related to the society of the settlement, the constructed environment 
and the cost-efficiency of operating the settlement. When considering sustainability in this respect we 
think of the load limit and environmental situation of the areas. What we have to do is to improve the 
network connections overloaded in peak periods and create a suitable integrated transport system. This 
system can be extended to regional level as well because environment – conscious settlement 
development is an important issue on settlement and regional levels alike. The role of railways as 
environment and settlement friendly means of transport should be strengthened. 
 
 

1. Bevezetés 
 

Rövid tanulmányomban a környezettudatos településfejlesztés szempontjait vizsgálom, 
valamint rámutatok a közlekedésregionalizáció szóba jöhető modelljeire, pozitív szerepére a 
környezettudatos településfejlesztésben. 

 
 

2. A településfejlesztés védelmi kérdés is 
 

A fenntartható fejlődés 
A fenntartható fejlődés gondolata nem új keletű a történelemben. Igazából a XIX. 

században tapasztalható egyensúlyzavarok tették aktuálissá a témát (TÓTH Z 2003). A 
népesség gyors növekedése veszélybe sodorta a föld amúgy is korlátozott eltartóképességét. A 
Római Klub 1972-ben kiadott jelentése a fenti problémát alaposabban járja körül, nevezetesen 
a fejlődést befolyásoló tényezők közötti egyensúlyi viszony felbomlását. Kiemelt hangsúlyt 
kapott a természeti környezet és a gazdasági növekedés kapcsolata. Javaslatként szerepelt a 
jelentésben, hogy a környezeti javak újratermeléséhez szükséges ráfordításokat érvényesíteni 
kell azon termékek árában, amelyeket ilyen természeti javak felhasználásával állítottak elő. A 
fenntartható fejlődés mai értelmezése 1987-ben jelent meg először egy ENSZ bizottsági 
jelentésben. A jelentés megfogalmazása szerint: „A harmonikus fejlődés a fejlődés olyan 
formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációt saját 
szükségletei kielégítésének lehetőségeitől.” Fontos kiemelni, a környezetkímélő technológiák 
bevezetését. Településfejlesztési szinten a fejlődés fenntarthatóságát a természetes környezet 
állapotán kívül más tényezők is befolyásolják. Ezek a tényezők a település társadalmával az 
épített környezettel, valamint a település üzemeltetésének a gazdaságosságával függnek össze. 
Ha ebben a körben a fenntarthatóságról beszélünk, leginkább a területek terhelhetőségére és a 
környezeti állapotokra gondolunk. Ami a határértékeket illeti, vannak számszerűsíthető 
tényezők (légszennyezés, zaj) és vannak olyanok is, amelyek pontosan és számonkérhető 
módon nem számszerűsíthetők. 

A települések fenntartható fejlődése(fejlesztése) nemcsak a társadalmi problémák kezelését 
jelenti, hanem: 
                                                 
1 Szabó Lajos Széchenyi István Egyetem, Közlekedési Tanszék, Győr E-mail: szala@sze.hu 
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 a kulturális örökség, az épített környezet értékeinek védelmét, 
 a természeti értékek védelmét, 
 a környezet védelmét. 

Ezeket a kérdéseket – a helyi érdekek figyelembe vétele mellett – regionális vagy nemzeti 
szinten kell kezelni. 
A természet és a környezet védelme 

Továbbra is alapvető életfeltétel maradt és marad is az emberiség számára az ember és a 
természet közötti harmonikus viszony megőrzése. Ez napjainkra globális kérdéssé vált, ezzel 
számos nemzetközi szervezet, törvény foglalkozik. A természeti értékek megmaradása 
szempontjából a legfőbb veszélyt az új mezőgazdasági technológiák, valamint az 
építkezésekkel járó fejlesztések jelentik. A természeti értékek védelme különböző 
kategóriákban valósul meg. A legáltalánosabb kategória a tájvédelem. Ennél fokozottabb 
védelmet élveznek az úgynevezett természeti területek. Az ilyen helyeken természetközeli 
állapotok tapasztalhatók, csekély mértékű volt az emberi beavatkozás, az ott lejátszódó 
folyamatok többségükben önszabályozók. A természeti területek védetté nyilvánítása a 
jelentőségüktől függően miniszteri vagy települési önkormányzati hatáskör. 

A településrendezési tervek kötelező munkarészei között szerepel a tájvédelmi szakági 
munka (NAGY B 2005). Ennek során az ökológiai, műszaki, gazdasági és esztétikai tényezőket 
egyszerre és összefüggéseikben kell vizsgálni. 

A környezetvédelem célja a fejlődés fenntarthatóságán túlmenően az egészséges 
környezethez való alkotmányos jog biztosítása is. A környezetvédelem területéhez tartozik 
többek között a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése, 
károsodásának megelőzése, valamint a természeti erőforrásokkal való takarékos, a 
megújulásukat biztosító gazdálkodás, az erőforrások fenntartása. Közlekedési szempontból 
elsősorban a légszennyezés, valamint zaj és rezgés elleni védelem érdemel figyelmet. A 
levegőszennyezés alighanem a legsúlyosabb problémája a környezetvédelemnek, mert 
közvetlenül veszélyezteti az ember egészségét, és áttételesen minden környezeti elemet érint. 

 
 

3. Településfejlesztés és jelenlét-kommunikáció 
 
Ha a közlekedés funkcióiról beszélünk, gyakran megfeledkezünk a javak szállítása, egy 

térbeli pont felkeresése mellett a távközlési hálózatról, a jelenlét-kommunikációról. Ez utóbbi 
fontosságát támasztja alá az a tapasztalati tény, hogy az utazások jó részénél motivációs 
tényező, hogy az utazó találkozni akar valakivel kommunikáció céljából. Napjainkban a 
kommunikációs technológiák számtalan lehetőséget biztosítanak az érintkezésre, mégis egyre 
több a diplomáciai találkozó, növekszik a különféle rendezvények száma akár ezres 
résztvevői létszámmal is. A telekonferencia nem helyettesíti a jelenlét-kommunikációt 
minden tárgyalási területen egyforma hatékonysággal. Például komplex tárgyalások esetében, 
amikor érdekek ütköznek, alkudozások folynak, a jelenlét-kommunikációs összejövetel 
hatékonysága elérhetetlen. Nem működőképes a távértekeztetés egymást még sohasem látó 
partnerek esetében. A távértekeztetés nem pótolja a jelenlét-kommunikációs struktúrát. 
Amikor a híradástechnika a nagy sebességű fejlődési pályára lépett, sokan a lakosság térbeli 
szétszóródását várták, az utazások számának érzékelhető növekedése nélkül. A valóságban 
egyre nagyobb az igény a társadalom minden szegmensében a jelenlét-kommunikációra. 
Nemcsak a tudós megy el szívesen egy konferenciára, hanem egy szürke alkalmazott is 
szívesebben dolgozik természetes munkahelyi környezetben a saját számítógépes szobája 
helyett. A városok jelenlét-kommunikációs hálózatokat fenntartó építészeti térrendszerekként 
kezelhetők. 
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Városfejlesztési szempontból a jelenlét-kommunikáció léte alternatívákat vet föl (ANKERL 
G 1991). Azokban a városokban – és vonzáskörzetükben – ahol a távközlési hálózat a 
jelenlét-kommunikációt nem csökkenti, és hatékony a helyi, valamint a távolsági közlekedés, 
a városi funkciók megmaradnak, sőt fokozódhatnak is, például a sűrűbb és változatosabb 
találkozási lehetőségek felkínálásával. A másik alternatíva szerint, ha a távközlés jelentős 
mértékben helyettesíti a jelenlét-kommunikációt, a város minden vonatkozásban leépül, akár 
el is néptelenedik. A tények ellentmondanak ez utóbbi alternatívának. A távközlés és annak 
fejlődése nem teszi szükségtelenné a városokban megvalósuló néptömörüléseket, 
„összejöveteleket”. 

 
 

4. A közlekedési rendszer 
 
A közlekedési rendszer a közlekedési szükségletek kielégítésére szolgáló optimálisan 

kialakított apparátus, amely emberek és berendezések összességéből áll. A közlekedési 
hálózat a különféle alágazatok pályáinak térbeli együttese. 

A közlekedési hálózatokra jellemző a dualitás. A dualitás a hálózati infrastruktúrával 
kapcsolatosan értelmezhető. Egyrészt az infrastruktúra feltétel, mert nélküle az épületek, 
területek, településrészek egyáltalán nem vagy csak csekély hatékonysággal működtethetők. 
Másrészt az infrastruktúra lehetőség is, mivel az infrastruktúra segíti a területek, 
településrészek fejlesztését. Megjegyzendő, hogy a közlekedési hálózatok kétarcúsága 
konfliktusok, viták forrása is lehet. Például számottevő infrastruktúra fejlesztés esetén a 
környezet terhelése megnő, ami növeli a fejlesztéseket ellenzők táborát. Ezzel kapcsolatos az 
ún. nimby-effektus (not in my backyard): „nagyon jó ez a fejlesztés, de ne az én telkem előtt 
legyen”. A közlekedési hálózatok fejlesztése a kapcsolattartás és kapcsolatteremtés 
lehetőségét is növeli. 

 
 

4.1. A közúti hálózat 
 
Az országos közutakat különféle csoportokba sorolják a jelentőségük és forgalmi 

jellemzőik alapján. A hálózati útkategóriák a következők: 
 gyorsforgalmi utak: autópályák, autóutak, 
 főutak: elsőrendű, másodrendű főutak, 
 mellékutak: összekötő utak, bekötő utak, állomáshoz vezető utak stb. 

Az útkategóriák összefüggő hálózatot alkotnak, amelyek biztosítják a közlekedés 
lebonyolításához szükséges kapcsolatokat, felületeket. A forgalmi terhelés a telítődésig 
növekedhet az utakon, amely után a mennyiségileg már nem növekvő forgalom területileg 
átrendeződhet, például bizonyos hálózatfejlesztések eredményeként. 
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1. ábra. A közúti hálózat hierarchiájának sémája 
 
A hálózaton található csomópontok minőségét a metsződő hálózat típusok határozzák meg 

(NAGY B 2005). Leginkább az autópálya csomópontok vonzzák a regionális logisztikai 
funkciókat. Olyan hálózati típus metsződések is vannak, amelyek nem alkotnak csomópontot 
(pl. gyalogút/kerékpárút – autópálya/autóút). A metsződésekre mutat példákat az 1. ábra. 

 
4.2. A vasúti hálózat 

 
A kötöttpályás hálózat vonalai a forgalomban betöltött szerepük alapján vannak 

kategorizálva. A hálózat vonalai 3 vonalkategóriába tartoznak. Az „A” kategóriás vonalak a 
hálózaton belül általában a nemzetközi korridorokat fedik le, rajtuk zajlik a forgalom döntő 
hányada. Ezek a vonalak valamennyi szomszédos országgal közvetlen kapcsolatot 
biztosítanak. A „B” kategóriás vonalak az „A” kategória kiegészítéseként a legfontosabb 
kiegészítő és összekötő vonalakat tartalmazzák. Ezeken a vonalakon keresztül valamennyi 
jelentősebb ipari és kulturális központ és az összes megyeszékhely elérése biztosított. 
Ugyancsak ezek a vonalak biztosítják a kiemelt regionális központok elővárosi jellegű 
közlekedését is. A „C” kategóriás vonalak a mellékvonalak. Ezek a vonalak regionális 
kiszolgáló szereppel bírnak, forgalmuk ennek megfelelően alacsony. A vonalak legtöbb 
esetben gyéren lakott, elmaradott körzetek kapcsolatát biztosítják a körzeti székhelyekkel, de 
több vonal állapota az elvárható feltételeknek nem felel meg. Ebbe a kategóriába tartoznak a 
keskenynyomtávú vonalak is. 

A magyar hálózaton három egymástól jól elkülöníthető csomópont kategória jelölhető meg 
(ERDŐSI F 2000). A monocentrikus hálózaton a sugaras fővonalak első jelentős csomópontjai 
a fővárostól mintegy 60 km-re, a második 130-180 km-re, a harmadik 190-270 kilométerre 
alakult ki. 

 
4.3. A forgalom csillapításának lehetőségei 

 
A forgalomcsökkentés a település egy adott pontján egy adott időben történő gépkocsi 

szám csökkentést jelent. Ebből a szempontból az lenne a legjobb megoldás, ha az autók 
egyáltalán nem közlekednének. Ez nyilvánvalóan csak egy elvi kategória lehet. Arra kell 
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törekedni, hogy az autók lehetőleg ne terheljék a város belső területét. Ennek érdekében 
tudatosan fejleszteni kell a csúcsidőben terhelt hálózati kapcsolatokat, illetve megfelelő 
(integrált) közforgalmú közlekedési rendszert kell kialakítani. Egy kiszámítható, kulturált 
és sűrű elemszámú integrált közforgalmú rendszer kitolja azokat a zónákat, ahol mindenképp 
szükséges a gépkocsi használata. A közforgalmi közlekedési rendszer életre hívásával egy 
időben megfelelő számú és elrendezésű P+R parkolót kell kialakítani. A P+R („park and ride” 
– parkolj, és utazz közforgalmú közlekedési eszközön tovább) rendszer hatékonysága az általa 
elérhető utazási idő- és költségmegtakarítással arányos. Célszerű olyan parkolójegyeket 
forgalmazni, amelyek egyben menetjegyként is funkcionálnak a közösségi közlekedésben. A 
teljesség kedvéért megemlítem a B+R („bike and ride” – kerékpározz és buszozz) rendszert is, 
ami az alacsony beépítési intenzitású városrészekben különösen ajánlott. A B+R parkolóknak 
kiszámítható körülményekkel és megfelelő kapacitással kell rendelkezésre állniuk. 

A fenti módok kapcsán fontos megjegyezni, hogy rendszerek működtetése megkívánja a 
közforgalmú közlekedés prioritását (tömegközlekedési sávok kialakítása, a zavarások 
szankcionálása). A rendszer hatékonyságát növeli a közlekedési tudatfejlesztés, a 
környezettudatos viselkedési normák elsajátítása. 

 
4.4. Közlekedési szövetség – intermodalitás 

 
A (regionális) közlekedési szövetség a város, a régió, a kistérség közlekedésében érintett 

szervezetek sajátos együttműködési formája egy optimális közlekedési szolgáltatás nyújtása 
érdekében, támogató jogszabályok mellett (SZABÓ L 2009). 

Az intermodalitás biztosítása egy integrált (regionális) közlekedési szövetség alapvető 
feladatai közé tartozik. Az intermodális csatlakozás lehetőségét a városban, a régióban, a 
kistérségben az ütemes menetrend biztosítja. A menetrendek számos formában, helyen 
hozzáférhetők. Például a mobilitási tanácsadók révén a mobilitási központokban. A 
közlekedési szövetség szolgáltatásainak reklámozására is a mobilitási tanácsadók hivatottak. 
Az egyszerű átszállási lehetőség szempontjából fontos a közúti, vasúti megállóhelyek 
megfelelő kiépítettsége is. A menetrendszerű intermodális csatlakozást egy számítógépes 
üzemirányítási rendszer támogathatja. 

Jelenleg Magyarországon inkább csak próbálkozások és szándéknyilatkozatok vannak a 
regionális közlekedési szövetségek létrehozására, így a jövőben kiemelten fontos lesz a 
megvalósítás. A közlekedési szövetségek létrehozása történhet megrendelői vagy szolgáltatói 
alapon. Ez a mi viszonyaink közepette az előbbi esetben politikai, az utóbbi esetben anyagi 
alapokon nyugvó konfliktusokat rejthet magában. 

 
 

5. Kötöttpályás regionalizálási modellek 
 
Rövid tanulmányom első fejezetének „A településfejlesztés védelmi kérdés is” címet 

adtam. Összhangban az ott leírtakkal, fontosnak tartom a vasút mint környezetbarát és 
településkímélő közlekedési mód szerepét hangsúlyozni a közlekedés regionalizálási 
feladatok megoldása kapcsán. Nemcsak városi, hanem regionális szinten is erősíteni kell a 
kötöttpályás közlekedés szerepét. 

A regionális és az elővárosi közlekedés között különbséget kell tenni, mert a forgalmat, 
illetve a hálózati elemeket tekintve jelentős különbségek vannak. Magyarországon a hálózati 
adottságok miatt elsősorban a mellékvonalak jöhetnek szóba a regionális vasúti közlekedés 
megszervezésekor. A mellékvonalak története nálunk is a 19. századig nyúlik vissza, s egy 
sajátos – Európában is ismert – fogalommal különböztették meg ezeket a vonalakat a 
fővonalaktól. Ez a fogalom a „helyiérdekű vasút” fogalma. Ezek a vasutak csökkentett 
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paraméterekkel épültek meg, viszont az ország vasúti ellátottsága európai viszonylatban 
kedvezővé vált. A csökkentett műszaki paraméterek és az évtizedekig elmaradt felújítás 
napjainkban halaszhatatlanná tette a mellékvonali probléma megoldását. Bár a magyar 
próbálkozások még messze járnak a megoldástól, mégis elindultunk ezen az úton. Jelenleg a 
regionális vasút elnevezésben a „regionális” szó csak névleges. Regionális modellekre (2. 
ábra) vannak elképzelések, a feladat, meghatározni a helyes modellt és annak elemeit. 

 

 
 

2. ábra. Vasútregionalizálási modellek 
 
Ehhez számos kérdésre választ kellene adni, úgymint: 

 pályatulajdon, pályakarbantartás, pályahasználat, 
 személyszállítás szervezése és elszámolása, 
 üzemanyag ellátás, 
 humánpolitikai kérdések stb. 

Az ún. mellékvonali probléma összetett jellege miatt komplex vizsgálatot igényel. 
A komplexitást (3. ábra) biztosítja a kérdéskörök egyidejű vizsgálata, és a köztük lévő 

kapcsolatok feltárása. 
 

 
 

3. ábra. Komplex döntési modell 
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6. Összefoglalás 
 
Összegzésként megállapítható, hogy a közlekedésregionalizáció segíti a környezettudatos 

településtervezést egy megfelelő integrált közforgalmú közlekedési rendszer formájában. A 
vasút jövője és szerepe az egyéni és közösségi közlekedés rendszerében az integrált 
közösségi közlekedés részeként a helyi sajátosságok figyelembevételével vizsgálható. 
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Szállítási láncok globális környezetterhelésének modellezése a 
környezettudatos városszervezésben 

 
 

Abstract 
 

The growing number of traffic jams on road causes economical pressure on the European economy, 
and has direct effect on the freight transporters, on the private person as well. For achieving a clearer, 
more efficient – and inside this more energy efficient – city the transport chains can be a crucial, 
inside this the knowledge of the environmental load of the urban transportation chains. With the help 
of technical, environmental and informatical tools safer, environmentally friendlier transportation can 
be made. This may create the opportunity the change of modal split, furthermore reducing the 
environmental pollution, which is the basis of a sustainable city. The aim of our article is the 
examination of the global air pollution in connection with the sustainable, environmentally friendly 
city management and the urban transport of goods. We examined the Euler’s approach, which can be 
used for modelling the air pollution of full transportation chains. We also examined the Lagrange’s 
approach, which can be used for modelling one single vehicle in the transport chain. 
 
 

Absztrakt 
 

A közutak zsúfoltága egyre növekvő terheket ró az európai gazdaság szereplőire, a 
közlekedésben közvetlenül részt vevő fuvarozókra, a szállítmányozó vállalkozásokra és a 
közlekedésben magánszemélyként részt vevő szereplőkre is. A tisztább, hatékonyabb – és 
ezen belül energiahatékonyabb – városszervezés eléréséhez kulcsfontosságú lehet a szállítási 
láncok, ezen belül pedig a városi szállítási láncok környezetterhelésének ismerete. A műszaki, 
környezetvédelmi és informatikai technológiák segítségével biztonságosabb, 
környezetbarátabb közlekedési struktúrák kialakítására nyílhat lehetőség. Ez egyúttal 
megteremtheti az áruszállítás más közlekedési módokra való egyenletes elosztásának, 
átterelésének lehetőségét, a kombinált áruszállítás vonzóvá tételét, továbbá a környezeti 
terhek csökkentését is, amely alapfeltétele egy környezettudatos, élhető városnak. Cikkünk 
célja a fenntartható, környezettudatos városszervezés és a városi áruszállítás globális 
légszennyezési kapcsolatrendszerének vizsgálata. Megvizsgáltuk az Euler-féle megközelítést, 
melynél a számításokat földrajzi helyre végezhetjük, ezért alkalmazható például teljes 
szállítási láncok légszennyezésének modellezésére. Előnyösen használható továbbá városok 
lokális – például közlekedés, szállítás okozta – légszennyezésének leírásakor. Megvizsgáltuk 
továbbá az Euler-féle megközelítéssel szemben a Lagrange-féle megközelítést, mely a 
szállítási láncban részt vevő szállítójármű egyedek légszennyezésének modellezésére 
alkalmas. Továbbá felállítottuk a fenntartható városszervezési ismérvek figyelembevételével a 
kettő közötti kapcsolatot. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Markovits-Somogyi Rita Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésgazdasági Tanszék, Budapest 
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2 Dr. Török Ádám Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésgazdasági Tanszék, Budapest 
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1. Bevezetés 
 
A közutak zsúfoltága egyre növekvő terheket ró az európai gazdaság szereplőire, a 

közlekedésben közvetlenül részt vevő fuvarozókra, a szállítmányozó vállalkozásokra és a 
közlekedésben magánszemélyként részt vevő szereplőkre is. A balesetek száma sem csökken 
kielégítő mértékben, Európa útjain még mindig több mint negyvenezren halnak meg évente 
(EURÓPAI BIZOTTSÁG, 2008). A műszaki, környezetvédelmi és informatikai technológiák 
segítségével biztonságosabb, környezetbarátabb közlekedési rendszerek kialakítására nyílhat 
lehetőség. 

A torlódások nem csak anyagi, időbeli és energiaveszteséget okoznak, de súlyosan 
károsítják a környezetet is: a közlekedési eredetű szén-dioxid kibocsátás közel 70−80%-a még 
mindig a közúti közlekedés számlájára írható (TANCZOS–TOROK 2008). A tisztább, 
hatékonyabb – és ezen belül energiahatékonyabb – városszervezés eléréséhez kulcsfontosságú 
lehet a szállítási láncok, ezen belül pedig a városi szállítási láncok globális 
környezetterhelésének ismerete. 

A légkört alkotó folyékony és gáz összetevők közül a vízgőz, második helyen a szén-
dioxid járul hozzá legnagyobb mértékben a teljes üvegházhatáshoz. A természetes forrásból 
származó szén-dioxid kibocsátás – ami a teljes szén-dioxid kibocsátás 96,5%-át teszi ki – 
többszöröse az emberi szén-dioxid kibocsátásnak (1. ábra). 

 

 
 
1. ábra. Természetes eredetű CO2-kibocsátás, összesen 770 Gt/év (Forrás: KIEHL–TRENBERTH 1997) 

 
E plusz mennyiség viszonylag kis volta ellenére ez mégis jelentős nagyságú kibocsátásnak 

számít, amely képes negatívan befolyásolni a természetes szén-dioxid egyensúlyt és ezzel a 
globális éghajlatot is (KIEHL–TRENBERTH 1997). A 2. ábrán jól látható, hogy a közlekedés, és 
ezen belül a közúti közlekedés, jelentős mértékben járul hozzá az antropogén eredetű CO2-
kibocsátáshoz.  
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2. ábra. Antropogén eredetű CO2-kibocsátás, összesen 28 Gt/év (Forrás: KIEHL–TRENBERTH 1997) 
 

Gépjárműveinkben a motor konstrukciós fejlesztéseknek köszönhetően egyre fejlettebb 
belsőégésű hőerőgépek kerülnek, amelyekben a lokális károsanyag-kibocsátás igen alacsony. 
Az üvegházhatás erősödéséért felelős globális hatású közlekedési eredetű károsanyagok 
kibocsátásának minimalizálása nem megoldott. Ezek a globális károsanyagok a tüzelőanyag 
elégetése során keletkeznek, mérséklésük csak az elégetett tüzelőanyag mennyiségével 
realizálható. 

A jelenlegi probléma nem az üvegházhatás, hanem a természetes üvegházhatás emberi 
tevékenységek hatására történő megváltozása! Az éghajlat az idők során változik. A 
jégkorszak óta eltelt időszak mutatja, hogy léteznek természetes klímaingadozások (3. ábra). 
 

 
 

3. ábra. Átlagos légköri CO2 koncentráció és átlagos Földi középhőmérséklet complex idősorai 
(Forrás: Tanczos–Torok 2007) 

 
Azonban a fosszilis tüzelőanyag-tartalékok elégetése révén most az emberiség is hatással 

kezd lenni az éghajlat alakulására. Az iparosodás és ezen belül legfőképpen a fosszilis 
tüzelőanyagok (kőolaj, földgáz és szén) – amelyek tulajdonképpen évmilliók alatt kialakult és 
raktározott szénvegyületek – egyre növekvő mennyiségben történő elégetése miatt viszonylag 
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rövid idő alatt rendkívül nagy mennyiségű szén került szén-dioxid formájában a levegőbe; de 
az ember tevékenysége miatt más gázok is nagyobb mennyiségben kerülnek a légkörbe. 

Továbbiakban áttekintjük a szállítási láncok, ezen belül pedig a városi szállítási láncok 
globális környezetterhelési modellezésének főbb lehetőségeit. 
 
 

2. Euler-féle megközelítés 
 

Az Euler-féle megközelítésnél a számításokat földrajzi helyre végezzük, ezért 
alkalmazható például teljes szállítási láncok globális légszennyezésének modellezésére. A 
légnemű szennyezőanyagok légmozgás miatti koncentráció-változása a tömegmegmaradás 
elvén alapuló kontinuitási egyenlettel jellemezhető. Ez az egyenlet matematikai formában azt 
mondja ki, hogy a levegő bármely térfogategységébe időegység alatt belépő, illetve onnan 
kilépő tömeg-különbség a térfogaton belüli koncentráció megváltozásával egyenlő (1). 
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t Vizsgálat ideje 
u, v, w A szél sebessége x, y, z irányokban 
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x i ∂
∂

∂
∂  i irányú turbulencia miatti koncentrációváltozás 

S Károsanyag emisszió mértéke 
D Károsanyag kiülepedés 
FR Kémiai reakció miatt a károsanyag keletkezése vagy fogyása 

 
A kontinuitási egyenlet a légszennyező anyagok legáltalánosabb formája. Gyakorlati 

felhasználását azonban megnehezíti, hogy a t=0 időben, majd pedig minden időpillanatban 
ismernünk kell a koncentrációnak, valamint a rendezett és rendezetlen áramlások erősségének 
háromdimenziós eloszlását. A szél irányában a turbulencia miatt a koncentrációváltozás 
elhanyagolható, és a függőleges diffúzió erőssége kisebb, mint a vízszintes mozgások esetén. 
Ilyen módon a modellünk 2 dimenziós modellé egyszerűsíthető, amely igen előnyösen 
használható városok lokális – például közlekedés, szállítás okozta – légszennyezésének 
leírásakor (MÉSZÁROS 1993). 
 
 

3. Lagrange-féle megközelítés 
 

Az Euler-féle megközelítéssel szemben a Lagrange-féle megközelítés a szállítási láncban 
részt vevő szállítójárművek globális légszennyezésének modellezésére alkalmas. 
Feltételezzük, a vízszintes diffúzió nulla, és a koncentráció függőleges eloszlása egyenletes, 
ekkor (2): 
 
(2) CkCkCk

H
S

dt
dC

321 −−−=  

Ahol: 
C Szennyezőanyag koncentráció 
t Vizsgálat ideje 
S Károsanyag emisszió mértéke 
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H Keveredési rétegvastagság 

k1 
Kémiai átalakulás együtthatója, mely laboratóriumi vagy 
terepmérésekkel határozható meg 

k2 Száraz ülepedési együttható: 
H
v

k d
2 =  

vd Száraz ülepedési sebesség 

k3 Nedves ülepedési együttható: 
dt
dP

H
k 3

ω
=  

ω  Kimosódási állandó  

dt
dP  dP csapadék hullik dt idő alatt 

 
A fent leírt modell segítségével modellezhető a szállítási lánc mozgó elemeinek 

légszennyezése (MÉSZÁROS 1993). 
 
 

4. Összefoglalás 
 

Cikkünk célja a fenntartható, környezettudatos városszervezés és a városi áruszállítás 
légszennyezési kapcsolatrendszerének feltérképezése. Az Euler-féle megközelítésnél a 
számításokat földrajzi helyre végezzük, ezért alkalmazható például teljes szállítási láncok 
globális légszennyezésének modellezésére. Segítségével igen előnyösen használható városok 
– például közlekedés, szállítás okozta – légszennyezésének leírásakor. Ugyanakkor az Euler-
féle megközelítéssel szemben a Lagrange-féle megközelítés a szállítási láncban részt vevő 
szállítójárművek légszennyezésének globális modellezésére alkalmas. Tehát egy szállítási 
láncot figyelembe véve elmondható, hogy (3): 
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Ahol: 
i A szállítási láncban részt vevő járművek száma 

 
A szállítási lánc teljes légszennyezése a szállítási lánc szállítójárműveinek összes 

légszennyezése. Ez egyúttal megteremtheti az áruszállítási láncok összehasonlítását, illetve a 
az áruszállítás a közúti áruszállításról más közlekedési módokra való egyenletes elosztásának, 
átterelésének lehetőségét, a kombinált áruszállítás vonzóvá tételét, továbbá a környezeti 
terhek csökkentését is, amely alapfeltétele egy környezettudatos, élhető városnak (BOKOR 
2006). 
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Oláh Dávid1 
 

Regionális repülőterek gazdasági és környezeti hatásai 
 

 „(…) mit akar itt repülőgép? A magyar lovas nemzet.” 
Császár „Csaszi” Károly örökérvényű 

mondása a hazai repülés helyzetéről 
(MOLDOVA GYÖRGY: ÉGI SZEKÉR 1982) 

 
Abstract 

 
Environmental and economic effects of regional airports. 
According to The (EU) Committee of the Regions regional airports are vital to the prosperity of 

regions and can play an important role in alleviating congestions at major hub airports. In spite of its 
disadvantages (noise, pollution and different types of waste) regional airports can be a booster of the 
local and regional economy and an effective generator for the local tourism. Key question is the fund 
source of operating and developing, as regional airports need to be supported primary by the private 
sector, but state or regional contributions are also necessary. Hungarian regional airports have several 
drawbacks mostly due to the local laws and rules. 
 

A repülőtér a légiközlekedés alap-infrastrukturális eleme, akárcsak a vasúti pálya, avagy az 
autóút; a fő feladat az, hogy elérhetőséget biztosítson, azaz megteremtse a légi-kapcsolatot az 
egyes régiók, országok, kontinensek között: hatása, ennélfogva kiterjed az adott régióra, 
hasznát, előnyeit nemcsak a közvetlenül a repülőtérhez kötődők élvezhetik. Egy fejlettnek 
mondható régió repülőtér nélkül nem működhet megfelelően, amelynek hiánya gátolhatja a 
helyi ipar és kereskedelem előretörését; az úgynevezett „repülőtéri régiók” az elsődleges 
gazdasági növekedés motorjaivá váltak (TIBOLDI T. 2008). 

Az EU Régiók Bizottságának (RB) 2007/C 305/03 ajánlása (Az európai repülőterek 
jövőjéről) a következőképpen fogalmaz a regionális repülőterek végett: „A regionális 
kapcsolatok és a növekedés közötti összefüggést felismerve az RB úgy véli, hogy a regionális 
repülőterek alapvető fontosságúak a régiók jóléte szempontjából, és jelentős szerepet 
játszhatnak a főbb légi csomópontok túlterheltségének csökkentésében. Ezenfelül, nagyrészt 
ezen repülőterek képesek kiszolgálni a kisgépes (General Aviation – GA) forgalmat, valamint 
több olyan szolgáltatást nyújthatnak, amelyek részére a nagyobb repülőterek a kereskedelmi 
forgalom bővülése miatt a jövőben kevesebb teret tudnak biztosítani. (…) A kisgépes alágazat 
(GA) fontos szerepet játszik a kibővült Európában, mivel gyors és rugalmas lehetőséget kínál 
arra, hogy el lehessen jutni egyik regionális repülőtérről a másikra.” 

Talán érdemes kicsit elidőzni azon, hogy mit is takar az a meghatározás, hogy regionális 
repülőtér, hiszen számos, különböző nézőpontból vett definíció forog a köztudatban; mégis, 
ha leszűkítjük a jelentéstartalom kibontását csupán Európára, és azon belül is az EU égiszére, 
még akkor is igen sok különböző aspektusú kategorizálás figyelhető meg. Ezek közül az 
egyik legegyszerűbb meghatározás szerint regionális repülőtérnek tekinthető az, amelyen az 
átszálló utasok arány öt százalék alatt van (EC.EUROPA.EU/TRANSPORT/AIR_PORTAL). A TEN 
program viszont, a hálózatban betöltött szerep alapján háromféle repülőtér-típust különít el – 
nemzetközi, közösségi (azaz nagyrészt EU tagállamok közötti forgalmat bonyolító) és 
regionális. Ám a Régiók Bizottsága már konkrét utasszámokkal húzva meg a határokat, öt 
különböző osztályba sorolja azokat – a regionális szerepkört az utolsó két osztály képviselői 
töltik be, ezekbe 124 repülőtér tartozik, amelyek az EU utasforgalmának negyedét adják 
(EC.EUROPA.EU/TRANSPORT/AIR). Az (EU) Bizottsága azonban már a fenti kettő szemlélet 
                                                 
1 Oláh Dávid Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésgazdasági Tanszék, Budapest 
E-mail: woodwheel72@gmail.com 
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keresztezéséből négy különböző repülőtér kategóriát nemesített ki, amelyek közül kettőt 
mlítenék meg: a „C” kategóriát, amelyet másképpen „nagy” vagy „fontos” regionális 

repülőtérkén at bonyolító 
regionális légikiköt egfelelően a
„kis regionális repülőtér” címkét kapta: eze
haladja meg az egymillió utast (EC közlem

Mindemellett a légikikötők magyar jogszabályi megközelít
olyan fogal

eiglenes „fel- és leszállóhely” (Pl. az 19/ t); holott a ma is 
érvényben lévő, 1995/XCVII. törvény negyedik részének 37. § (1) bekezdése így fogalmaz: 

a kényszerhelyzeteket és katasztrófa elhárítást 
segítő tevékenységeket kivéve – a tulajdonos, illetve az üzemben tartó engedélye 

nni az a KHEM előterjesztésében 
ké

ratartalom, hőmérséklet, 
szé

A zaj mellett a másik szennyező tényező az égéstermék, amit a légijárművek, valamint a 
bb értelemben 

e
t aposztrofálnak, ide az éves szinten 1-5 millió közötti utasforgalm

ők sorolhatók. Valamint a „D” kategóriát, mely az előzőnek m  
k olyan repülőterek ahol az éves utasforgalom nem 
ény 2005/C 312/01). 

ése is meglehetősen kaotikus: 
egyes rendeletekkel sikerült visszahozni az 
id

makat, mint az állandó, illetve 
2009. (VI. 18.) IRM rendele

a) Nyilvános repülőtér: amelyet azonos feltételekkel bárki igénybe vehet; 
aa) Kereskedelmi repülőtér: a rendszeres utas, poggyász, áru és posta továbbítását 
végző légi forgalom céljaira létesített nyilvános repülőtér; 
ab) Nem kereskedelmi repülőtér: az aa) alpontban meghatározottakon kívül minden 
más nyilvános repülőtér; 
ac) közös felhasználású polgári és katonai repülőtér; 
ad) közös felhasználású katonai és polgári repülőtér; 

b)  Nem nyilvános repülőtér: amely – 

alapján vehető igénybe; amely lehet 
ba) polgári célú nem nyilvános repülőtér; 
bb) állami repülések céljára szolgáló repülőtér. 

Persze itt az alapvető ellentétet az okozza, hogy míg az egyik jogszabály (a repülőtér részét 
képező) a légijárművek fel és leszállására szolgáló helyről – futópályáról, helikopter 
leszállóhelyről, kijelölt vízszakaszról – szól, addig a másik a komplex infrastruktúrájú 
repülőtérről. Ebben próbálna egy kicsit nagyobb rendet te

szülő törvénytervezet, amely kiegészítené a fenti meghatározásokat (KHEM/ 7144 /2009. 
számú előterjesztése). 

A fenti jogszabályi lyukak egyik következménye az, hogy manapság egy sor, a 
repülőterekre vonatkozó rendelkezést önkényesen, az aktuális érdekeknek megfelelően 
értelmeznek, kiváltképp igaz ez a zajgátló övezet létesítésére és kijelölésre való 
kötelezettségre. 

Ezzel el is érkeztünk a repülőterekkel szemben napjainkban legtöbbet hangoztatott 
kritikához, a zaj- és rezgésszennyezéshez. Kétségtelen, hogy a repülőtér – mint minden más 
közlekedési vagy ipari telephely – zajforrás, ráadásul ennek mértéke, gyakorisága számos 
tényezőtől függ, ezek közé sorolhatóak az időjárási körülmények (pá

l), a forgalom időbeli eloszlása (főleg az éjszakai repülések hatnak zavarólag), a 
légijárművek és hajtóműveinek karakterisztikái (aktuális terhelés, hajtómű üzemmódja, 
frekvencia tartományai). Itt jegyezném meg, hogy a zaj kellemetlen érzete nagymértékben 
függ a repülőtér légi megközelítésnek mikéntjétől, azaz megközelítési és indulási eljárásoktól: 
azok milyen útvonalon vezetik be, illetve ki a repülőgépeket, és ezen útvonalhoz milyen 
emelkedési és süllyedési paramétereket társítanak. 

Az utóbbi években a kedvezőtlen környezeti hatások közül leginkább a zajszennyezés 
került előtérbe, így számos jogszabály (ön)korlátozó rendelkezés született, állami 
(WWW.NKH.HU), iparági (WWW.IATA.ORG), vállalati szinten. A hajtóművek konstrukciója 
során is prioritást élveznek az emissziós elvárások, amely intézkedéseknek köszönhetően a 
ma szolgálatban álló légjárművek jóval halkabbak elődeiknél, így még a megnövekedett 
forgalom ellenére is összességében csökkent a zajterhelés. 

földi kiszolgálásnál használt eszközök bocsátanak ki magukból, ám ha tága
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nézzük, akkor a repülőtéri szennyezéshez közvetetten kapcsolódik a földi megközelítésükkor 
keletkező emisszió is, amely, mint az alábbi, 1. táblázat is mutatja, legalább akkora lehet, 
mint a közvetlenül a repülőtérhez köthető károsanyag kibocsátás. Ezek közül a repülőtér 
egyedül a kiszolgáló-eszközök kibocsátására lehet közvetlenül hatással: ezen eszközök 
meghajtására egyre több repülőtéren alkalmazzák sikeresen az alternatív megoldásokat – a 
kevésbé szennyező gázüzemtől kezdve az etanolon keresztül a tisztán elektromos meghajtásig 
(WWW.ENVIRO.AERO). 

 
1. táblázat. (Forrás: Airport Regions Conference) 

 

CO2 k landa ibocsátás London–Gatwick Stockholm–Ar
Légi forgalom 40% 45% 
Repülőtéri műveletek 10% 5% 
Repülőtéri transzfer  50% 50% 

 
A rep ívül különböző halmazállapotú 

és vesz gfelelően be kell gyűjteni. 
Amen
veszél
korrozív lését (IATA DANGEROUS GOODS REGULATIONS 
HANDBO

Nem et érdemel, hogy hazánkban több, 
ka

othadt üzemanyag-tartályok, illetve csővezeték-rendszer a mai napig 

écs–Pogány repülőtéren (HAVASI J. 2002). 

 évenként megrendezett Forma-1-es futam 
jeg

ez elengedhetetlen infrastruktúra 

ülőtér működése során a zajon és az égéstermékeken k
élyességű hulladékok keletkeznek, melyeket me

nyiben teheráru kiszolgálást is végeznek a repülőtéren, úgy meg kell oldani a különböző 
yességi osztályokba sorolt küldemények – radioaktív anyagok, mérgező, fertőző, 

 anyagok – szakszerű tárolását, keze
OK). 
a napi működéshez köthető, mégis külön figyelm

tonai erők által elhagyott repülőtér is található, ahol a tevékenységek jellegéből fakadóan 
nem törődtek a környezet védelmével, így ezeken a helyeken a talaj és ezzel együtt a talajvíz 
is jelentős mértékben szennyezett. Példának okáért, a sármelléki repülőtéren csak mostanra – 
közel húsz évvel a szovjet csapatok kivonulása után – jutottak el egyáltalán oda, hogy neki 
kezdjenek a közel félszáz hektáron kerozinnal szennyezett talaj kármentesítéséhez, melyet a 
földben szunnyadó, elr
szennyez (ZALAI HÍRLAP INTERNETES KIADÁSA). Továbbá, előszeretettel fordulnak elő a 
védett flóra és fauna képviselői az egyes légikikötők területein, ezért azok kezelésre, esetleges 
áttelepítésére is figyelmet kell fordítani a repülőtér üzemeltetése vagy létesítése során – lásd 
az ürgék este a P

Az önkormányzat, melyből úgy tekintenek a regionális repülőterekre, mint elsődleges 
profit forrásra: a képzeltbeli mérleg bevétel oldalára egyedül a repülőtéri tevékenységek után 
kivetett illetékeket sorolva, holott a járulékos hozadék ennél nagyságrendekkel nagyobb lehet. 
A legtöbb esetben, a regionális repülőterek pusztán a forgalom jelentette közvetlen 
bevételekből – leszállási illeték, utas-kiszolgálási vagy más címen szedett díjak – nem tudják 
eltartani magukat, ezért a működtetéshez feltétlenül szükségessé válik a légikikötő externália-
hatását élvezők (szállásadók, utazási irodák, maga a régió) anyagi hozzájárulása, azon 
egyszerű oknál fogva, hogy a repülőtér működéséből származó közvetlen haszon őnáluk 
realizálódik (TIBOLDI T. 2008). Legjobban talán a Hungaroringhez lehet hasonlítani ezt a 
gazdasági konstellációt: a Hungaroring kiadásait az

ybevétele korántsem fedezi, ám mivel a rendezvényre kilátogató nézők egy sor más 
szolgáltatást is igénybe vesznek (szállodai szobák, éttermi vacsorák, közlekedés, miegymás), 
ezért az összképet tekintve igencsak jövedelmező vállalkozás (RÓNA I. 2008) – ahol a haszon 
realizálódásának szóródásának kiegyenlítésére szükséges a költségek finanszírozásának 
újraelosztása. A Hungaroring egyben pozitív – és nem mellesleg honi – példaként is lebeghet, 
hogyan lehet a költségeket megosztani az eseményh
fenntartásához. 
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2. táblázat. (Forrás: KSH; www.airportdebrecen.hu) 
 

2007 Fő Tartózkodási napok száma Költés/nap 
(HUF) 

Összköltés 
(HUF) 

Európa 1725 2,2 9 000 34 155 000 
Ázsia  13 15,6 10 600 2 149 680 
Afrika 4 14,2 17 800 1 011 040 
É-k. Amerika 74 10,4 14 700 11 313 120 
Dél-Amerika. 1 10,4 14 700 152 880 
Ausztrália 2 7,9 20 500 323 900 
Összesen 1819 Illeték (20 ): 49 265 000 000 kezelt utas után  49 105 620 
 
Ha csak a debreceni repülőtér esetét vesszük, a KSH adatai szerint 2007-ben közel 1820 

o  át a határt Debrecenben ik nem magyar, román, szerb vagy horvát 
llampolgárságúak, tehát vélhetően nem hazatérőkről, hanem turisztikai célból hazánkba 

lát

evesebbet költenek), de ezt ellenpontozva, nincs egzakt adat arról sem, hogy a 
lég

ttműködés a helyi turisztikai és 
kö

en már hazánkban is körvonalazódott az együttműködés, ezek közül a Győr–
Pér repülőtér és az Audi közötti összefogás több évre tekint vissza, de ide sorolható a Fly 
Balaton (sármelléki repülőtér) és a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) kooperációja is, melynek 

lyan ember lépte , ak
á

ogatókról van szó. A 2. táblázatban szereplő KSH statisztikákból látszik, hogy ez az 1820 
főnyi turista nagyjából ugyanakkora mértékben költekezett itt tartózkodása során, mint 
amennyit a repülőtér közel húszezer utas után beszedett különböző illetékek címén. 
Megjegyezendő, hogy nincs pontos felmérés ezen belépő külföldi állampolgárok utazási 
motivációját illetően (pl. lehet, hogy rokon- vagy ismerőslátogató egy részük, és akkor 
valószínűleg k

i úton közlekedő turisták mennyivel többet költenek az „átlagos” utazónál – így ezek végső 
soron kioltják egymást. 

Máshol már felismerték a repülőtér megléte és a vendéglátásból származó bevételek 
növekedése között meglévő összefüggést, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a sármelléki 
repülőtér meglebegtetett bezárása kapcsán a német Mutsch Ungarn Reisen utazásszervező cég 
vezetőjének, Josef Mutsch-nak véleménye: „Természetesen cégem működését is befolyásolná 
a reptér ismételt bezárása, de még nagyobb kárt szenvednének el a régió szállodái, 
önkormányzatai és más vállalkozásai. A mi esetünkben évente három-négyezer vendég 
elmaradásával kellene számolni, ami 50 000 vendégéjszaka kiesést jelentene a szállodákban.” 
(ZALAI HÍRLAP INTERNETES KIADÁSA). 

A fentiekből belátható, hogy megkerülhetetlen az együ
zlekedési szektorral, illetve a város, illetve a régió önkormányzati szerveivel – melyre 

egyébiránt számos példát találunk Európa szerte, ahol a magánszektor (repülőtér, 
szállodalánc, utazási ügynökség) és közszféra (helyi önkormányzat, fejlesztési tanács és azon 
keresztül az állam) együttműködik a közös siker érdekében (TIBOLDI T. 2008). Ennek az 
együttműködésnek egyik eklatáns példája a Pécs–Pogány horvát ellenpárjaként működő 
eszéki (Osijek) repülőtér, melyben az állam 55 százalékban tulajdonos, a maradék részen 
Eszék és a megye osztozik – hetente indulnak repülőgépek nemcsak a többi horvát 
légikikötőbe, de a Ryanair révén Frankfurt-Hahn-ra is. Félő, hogy a horvát repülőtér a 
határokon átívelő regionalitás hatásaként lefölözi az Európa Kulturális Fővárosi 
rendezvénysorozatra érkező légiutasokból származó haszon egy részét. Ahogy Harkány 
polgármestere fogalmazott: „A pécsi és a baranyai vendéglátók – mindaddig, amíg Pogányban 
nem lesz valódi forgalom – az eszéki repülőtér működéséből is profitálhatnak, ehhez csak 
megfelelő szervezésre lenne szükség.” (BARANYA MEGYE ONLINE). Megfejthetetlen, hogy ezt 
– mármint, hogy egy repülőtérből a környék és annak is elsősorban vendéglátó intézményei 
vaskosan profitálhatnak – a helyi vezetők a Pécs–Pogány repülőtér vonatkozásában eddig 
miért nem ismerték fel. 

Néhány esetb
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eredményeként a BFT koordinátori tevékenységével a térségi önkormányzatok, 
idegenforgalmi szakemberek, vállalkozók csaknem harminc ttal j zá a 
repülőté i üzemel hez ( . 

á a repülőtér építése és üzemeltetése más vonatkozásb  régió jtja a 
viz zám  alvállalkozók beszállítóként kí tőségeket, ezzel együtt 
munkalehetőséget – így a pénz a régióban marad. A repülőtér üzemeltetése eremt 
munkahelyeket, ám a peciális üze , valamint a bb ig élkör 
(utazóközönség) okán m g; és bár els
inf retörésév ez az igény óbbi években cs  tendenciá  de a 
rep eltetés és földi kiszolgálás – főleg ilyen kic ondható ben – 
mé  élőmunka yes

millió forin árultak hoz
r nyár tetés SOMOGY MEGYE ONLINE)

Tovább an is a malmára ha
et: helyi cégek s ára ént, nál lehe

helyben t
 s melés magasa ényű ügyf
agas színvonalú m
el 

unkavégzést követel m
az ut

e
ökkenő

ősorban az 
t mutat,ormatika elő

ülőtér üzem  a sinek m méretek
g mindig  igén  tevékenységnek számít. 
Ugyanakkor a repülőtereknek van egy másik tulajdonsága, melyet ügyesen kiaknázva, 

extra-bevételre tehetnek szert az érdekeltek: a légkikötők tevékenységükből kifolyólag 
általában nagy területen fekszenek, ahol a repülőtérhez tartozó birtok egy része nélkülözhető a 
forgalom lebonyolítása szempontjából, így ott egyéb, kapcsolódó szolgáltatást végző 
vállalkozásoknak lehet teret és helyet adni: akár logisztikai központként, akár ipari parkként 
hasznosítva azt – egyben kiterjesztve ezzel a repülőtér hatás és szerepkörét. 

Ezért is elengedhetetlen egy repülőtér sikeres működtetéséhez az alapstratégiák lefektetése, 
amibe beletartozik a pozícionálás és ezzel összefüggésben a különböző távlati célok 
megfogalmazása: nyilvánvalóvá kell tenni, hogy mire helyezik az üzemelés során a hangsúlyt. 
Választ kell adni a legfontosabb kérdésekre, többek között arra, hogy milyen összetételű 
forgalmat (kisgépes, illetve alacsony költségű légitársaságot is) kívánnak kezelni, csak 
utasokat vagy teherárut is kiszolgálnak, mekkora az a számításba vehető legnagyobb 
légijármű, ami megfordulhat a repülőtéren, az év hány napján, milyen időszakokban, illetve 
időjárási körülmények között kívánatos üzemelni. Természetesen ezeknek a döntéseknek erős 
költségvonzatuk van, hiszen ehhez kell méretezni nemcsak a nélkülözhetetlen infrastrukturális 
elemeket (futópálya, gurulóutak, előterek, forgalmi létesítmények, fénytechnika, navigációs 
berendezések, leszállító-rendszer és a sort még hosszan lehetne folyatatni), hanem az operatív 
működési paramétereket is – szem előtt tartva a továbbfejleszthetőség lehetőségét. 

Magyarországon, sajnálatos módon kalkulálni kell azzal is, hogy a Magyar Állam nem 
igazán könnyíti meg a regionális repülőterek életét, számos olyan rovat szerepel a „költségek” 
rubrikában, amelyek többek egybehangzó állítása szerint is állami feladat, mégis a repülőtér 
kénytelen érte amolyan bérleti díjat fizetni – ezen az állásponton van a hazai regionális 
repülőtereket tömörítő szervezet, a Vidéki Repülőterek Szövetsége is. Első helyen említendő 
a vám és határrendészeti feladatok, illetve az azután fizetendő „határnyitási díj” – melyet 
részben vagy egészben ugyan át lehet hárítani az egyes ügyfelekre, ám ez korántsem használ a 
repülőtér renoméjának, versenyképességének. Ugyanis beszélhetünk állandó határnyitási 
joggal rendelkező, határnyitási joggal nem rendelkező, valamint a kettő közötti állapotot 
megvalósító, ideiglenes (eseti) határnyitási joggal rendelkező repülőterekről (332/2007. (XII. 
13.) KORM. RENDELET). Az utóbbi „kategóriába” tartozó Győr-Pér repülőtér honlapjáról 
idézve „Határátlépésre előzetes bejelentés nélkül üzemidőben munkanapokon helyi idő szerint 
07:00–08:00 és 17:00–18:00 között van lehetőség. Más időpontokban eseti határnyitás 
üzemidőben 1 óra, üzemidőn kívül 24 óra előzetes bejelentést követően lehetséges. Üzemidőn 
kívüli időpontban a határnyitás díja 30 EUR. Harmadik országból (EU-n kívül) érkező, illetve 
induló repülőgépek esetén a határnyitás díja 60 EUR.”. Ebben az esetben nemcsak a fizetendő 
díj mértéke, hanem a hétvégén is esedékes, 24 órával korábbi bejelentési kötelezettség is 
jelentős versenyhátránynak mondható a szomszédos országok repülőtereivel összevetve. 

Pedig a schengeni rendszer külön engedményeket is megfogalmaz a „kisrepülőterek” 
számára; „kisrepülőterek”: azaz olyan repülőterek, amelyek a vonatkozó nemzeti 
jogszabályok értelmében nem minősülnek nemzetközi repülőtérnek, de engedéllyel 
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rendelkeznek nemzetközi járatok kiszolgálására (SCH/COM-EX(94)17REV.4). Például, 
amennyiben a forgalom nagysága lehetővé teszi, a határellenőrzés személyi állományának 
nem kell mindig jelen lennie a kisrepülőtéren, lehetőség van „segéd-rendőrtisztviselők” 
alk

nthet kibúvót. 

emében páratlan: 
sok

 „kijelölte” 
kik

T
I

Közlekedés internetes kiadása, www.magyarkozlekedes.hu 

almazására is (feltéve, hogy ezt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik), valamint, mivel a 
kisrepülőterek forgalma rendszerint szórványos, általában nem kell a kisrepülőtereken 
infrastruktúrát kialakítani a belső és nemzetközi légijáratok utasforgalmának fizikai 
elkülönítésére. 

A másik ilyen, jelentősnek mondható kiadás, a tűzoltó és kényszerhelyzeti, valamint a 
biztonsági szolgálat, melyek kötelező tartozékai egy kereskedelmi repülőtérnek – igaz, hogy 
ezek a szolgálaton belül is speciálisnak mondható tevékenységek, ám véleményem szerint az 
állami szerep- és költségvállalás tekintetében ez nem jele

Magyarországon tetemes pénzt emészt fel az ellenőrzött légtér használata esetén 
kötelezően működő légiforgalmi irányítás, melyet, ugyan költségvetési szereplő, a 
Hungarocontrol Zrt. biztosítja (magyarországi monopóliuma révén más szolgálatait nem is 
lehet igénybe venni), mégis nem csekély összeget kell fizetni a szolgáltatásért cserébe – azaz 
tulajdonképpen befizetni a költségvetésnek. 

Még egy visszásságot húznék alá, ami azt hiszem, sajnos a maga n
szor felvetődik a kérdés, hogy miért nincs Magyarországon belföldi, kereskedelmi célú 

repülés (még egy szimpla ráhordójárat sem). A magyarázat egyik aspektusa, a járat operatív 
költségét nagyban kitevő tüzelőanyag-árban keresendő: míg külföldre történő repülés során a 
kerozin után nem kell ÁFÁ-t és jövedéki adót fizetni (így jelenleg literje megközelítőleg 200 
HUF) addig belföldi járat esetén ezeket be kell fizetni, ami nagyjából a duplájára emeli a 
literenként árat. Ez természetesen negatívan érinti a regionális repülőterek forgalmát, és nem 
használ sem a belföldi repülésnek és így áttételesen a honi légikikötőknek sem. 

A fentiek taglalásával nem azt kívánom sugallni, hogy az összes magyarországi 
repülőtéren, minden, az előbb felsorolt költséget az államkasszának kellene viselnie, hanem 
inkább azt, hogy az állami szerepvállalást több fronton is (akár pénz nélkül, csupán 
jogszabály módosítással) erősíteni lehetne a sikeres, jól működő regionális repülőterek 
érdekében. A magyar közlekedéspolitika, az NFT I. program (2003) keretében már

nek szánja a regionális repülőterek szerepét – ehhez, az EU-ban átlagosan 200 km-es 
távolságonként található regionális repülőtér elhelyezkedési irányelvét vette alapul (TIBOLDI 
T. 2008). A kiválasztott légikikötőket, a fentieken vázoltakon felül, a költségek részbeni 
átvállalásával lehetne segíteni, ezzel javítva a hazai légikikötők versenyképességét. Ugyanis, a 
régiós repülőtéri státuszért éles a környező országok repülőtereivel folytatott verseny – itt 
nyer értelmet az EU határtalansága, azon belül is, a határokon átívelő régiók jelentése – 
amiben, mind a horvát (eszéki repülőtér), mind a román (temesvári, aradi, nagyváradi, 
szatmárnémeti repülőtér), sőt a szlovák (kassai repülőtér) repülőterek is lényegesen jobban 
állnak magyarországi társaiknál. 
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Jéger Gábor1–Vöröskői Zsófia2 
 

A Dorog környéki közlekedési rendszerek változása a bányászat hatására 
 
 

Abstract 
 

We examined the contact of the mining of a Dorog coal-basin and the narrowgauge railways in the 
micro region in our article. Our information came from record office substances and books primarily, 
but secondly the former miners supplied much data. We aimed for it, what rather attribute to show the 
traffic and the mining effecting each other, primarily during the XX. century. 

Our article visible that the traffic and the mining tightly with each other. Onto the 1980 years we 
can seen, that one are not able to stay up without the other one in a special area the Dorog coal-basin, 
where the people lived from the mining primarily. 

 
 

1. Bevezetés 
 

A bányászat és a kötöttpályás közlekedés évszázadok óta összekapcsolódik. Mondhatjuk, 
hogy a vasúti közlekedés alapjait, a fa nyompályákon futó „bányavasutak” tették le. A 
modern vasúti közlekedés hazájában, Angliában is a bányavasutak voltak az elsők, ahol 
áttértek a fém sínekre és a gőzvontatásra (REHBEIN E. 1988). 

Már a modern vasúti közlekedés megjelenése előtt, a XVIII. század végén megjelentek fa 
nyompályák a dorogi szénmedencében is, és ettől kezdve a bányászat és a helyi vasúti 
fej

 
3. A bányászat és a vasút kapcsolata 

mentén fe pesttől mintegy 40 km-re nyugatra. 

ekb indenképpen 

                

lődés szorosan összekapcsolódott egészen a XX. század végéig, amikor az utolsó aknát 
bezárták és az utolsó vonat is elment. 

Azt próbáljuk meg bemutatni, hogy miként hat egymásra a közlekedés és a bányászat, mit 
hoz az egyik fejlődése vagy hanyatlása a másik tevékenység számára. 

 
 

2. Módszerek 
 

Elsősorban olyan anyagokat szerettünk volna feldolgozni, amelyek új információkat 
hozhatnak akár olyanoknak is, akik jól ismerik a területet, annak érdekében, hogy valami újat 
tudjunk mutatni. Ezért főként irattári dokumentumokat dolgoztunk fel, és a helybéliek 
visszaemlékezései, elbeszélései alapján próbáltunk meg képet formálni arról, hogy hogyan is 
nézhetett ki az általunk vizsgált egymásra hatás elsősorban az elmúlt száz év során. 
Természetesen szakkönyveket is igénybe vettünk cikkünk elkészítéséhez. 

 

 
A vizsgált terület Komárom-Esztergom megye keleti határának közelében található. A 

dorogi szénmedence központi települése Dorog, amely a 10-es számú főközlekedési út 
kszik, Buda

A dorogi szénmedencében az első „vasutak” már a bányákkal egy időben, az 1780-as 
egjelentek. Ekkor még fa nyompályákon mozgattákév en m  a csilléket, de m

ez tekinthető a későbbi bányavasúti hálózat megalapozójának. A nyompályák már ekkor is 
                                 

1 Jéger Gábor Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz Tanszék, Miskolc E-mail: ecojeger@uni-miskolc.hu
2 Zsófia Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz Tanszék, Miskolc E-ma Vöröskői il: ecozsofi@uni-miskolc.hu
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elengedhetetlenek voltak, hogy a mélyből a szenet minél gyorsabban és minden körülmények 
özött ki tudják hozni. 

 
keskenynyomköz
fedett, majd a század második felében a teljes egészében fémből készült sínek. 1881-től pedig 
már csak bányalovakat használtak vontatásra, addig ugyanis kézi erővel is mozgatták a 
silléket. 

úti hálózatát3. 
Míg a Dorogról kiinduló hálózat 580 milliméteres nyomtávot használt, addig a tokodi 600 

millimétereset4. 
A két hálózat sokáig egymás mel l függetlenül fejlődött. Még az első 

világháború idején, 1917-ben 

k
A XIX. század folyamán folyamatosan fejlődött a bányászattal párhuzamosan a

ű vasúti hálózat is. A fa nyompályákat felváltották először a fémlapokkal 

c
Jelentős változást hozott, hogy 1890–95 között megépítették a kitermelt áruk szállítására az 

Almásfüzitő–Komárom vonalhoz csatlakozó Tokod–Annavölgy szárnyvonalat, amelynek 
köszönhetően a szén szállítása sokkal olcsóbb lett, így a kitermelést lehetett növelni 
(HORVÁTH F. 1994, MOLNÁR M. 1998B). 

A dorogi szénmedencében a XX. század elején jelenlévő két társaság (Magyar Általános 
Kőszénbánya Rt. és a később Salgótarjánhoz tartozó Esztergom–Szászvári Kőszénbánya Rt.), 
két különböző nyomtávval építette ki bányavas

lett, egymástó
2600 méter hosszú altárót építettek Dorogtól az Auguszta-

aknáig, amelyben kétvágányos 580 milliméteres pályát fektettek le. Később egy Annavölgyig 
húzódó alagutat építettek, amely összekötötte Doroggal az 1937-ben megnyíló, és 50 évig 
üzemelő átrakópályaudvart (1. kép), amely a dorogi bányászatot olcsóbbá tette (MEZEI I. 
2001). 

 

 
 

1. kép. Annavölgy átrakópályaudvar az 1970-es években (Forrás:annavolgy.hu) 
 

 földtani viszonyok kö sek voltak. Ezért 1908-tól 
kezdik meg a tömedékel problémát jelentő vágat 
be

A vetkeztében ezek a bányák vízveszélye
ést (FEKETE T. 1977). Az ez idáig 

omlásokat a járatok homokkal történő feltöltésével oldották meg. Az ehhez szükséges 
anyag szállításához 1922-ben adták át az úgynevezett „homokvasutat”. A homokvasút 
csakúgy, mint a dorogi bányavasúti rendszer 580 milliméteres nyomtávval épült. Kezdetben a 
bányavasút állományába tartozó gőzmozdonyokkal végezték a vontatási feladatokat, majd az 

                                                 
3 A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Dorog környéki keskenynyomtávú vasútjának engedélyezési terve, kézirat, 
1936, MÁV Irattár, Budapest 

január, 4 Tokodaltáró: A dorogi szénbányászat utolsó emléke, Indóház magazin, 2005. december−2006. 
Budapest, p. 95. 
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1926-os villamosítás után már teljes egészében villanymozdonyokkal vontatták a 
szerelvényeket (MOLNÁR M. 1998A). 

egoldást. 1935-től már 760 milliméteres nyomtávon folyt a homok szállítása 
Do

llalat. Az egyik első teendőjük az volt, hogy a két 
há

magában a homokbányában is jelentős változás állt be az 1940-es években, 
ug

eték rendszert, amelynek utolsó szakasza 1964-ben készült el. Innentől kezdve egy 
rendkívül modern, teljesen villamosított keskenynyomközű hálózat működött a dorogi 
szénmedencében (1. térkép). 
 

A bányászat folyamatos fejlődésének köszönhetően egyre nagyobb mennyiségű homokra 
volt szükség, és ezáltal bővíteni kellett a vasút kapacitását. Mivel a homokvasút csak egy 
nyomvonalon közlekedett, szemben a bányavasúti hálózattal, amely az egész térséget 
behálózta, gyakran földalatti kereszteződésekkel és elágazásokkal, így a nyomtáv növelésében 
látták a m

rogról (MOLNÁR M. 1998A). 
A második világháborúban a bányavasúti hálózat jelentős károkat szenvedett, ennek is 

köszönhető, hogy a mielőbbi talpra állás érdekében 1948-ban államosították a két céget, és 
létrejött a Dorogi Szénbányák Állami Vá

lózatot egyesítették. A nagyobb kiterjedésű dorogi bányavasúti hálózathoz igazították a 
kisebb 600 milliméteres tokodit, így létrehoztak egy 580 milliméteres nyomtávval üzemelő 
több, 10 kilométeres hosszban a föld alatt futó rendszert5. 

Szintén a második világháború után teljesedett ki a homokvasúti rendszer is. Nem csak a 
vasúton, hanem 

yanis a bányát ekkor árasztotta el a víz, és ettől kezdődően bányászták a homokot víz alatti 
technológiával. Az ekkor létrejött tó, a mai Palatinus-tó Dorog keleti részén (MOLNÁR M. 
1998A). 

Az 1950-es évekre már a föld alatti részeken is mindenhol villamos vontatás volt, mint a 
homokvasúton. A bányavasút felszíni szakaszán pedig folyamatosan építették ki a 
felsővez

 
 

1. térkép. A dorogi szénmedence keskenynyomközű vasúti hálózata 

                                                 
 január, 5 Tokodaltáró: A dorogi szénbányászat utolsó emléke, Indóház magazin, 2005. december–2006.

Budapest, p. 95 
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Az 1960-as évek elejétől, amikortól a Tokodról Annavölgyre vezető MÁV vonal 
megszűnt, egyre többen kezdték használni a bányavasút népeskocsijait. Ebben az időszakban 
a b

kkor fénykorát, hanem természetesen a homokvasút is, hiszen 
a 

ezető közutat (MOLNÁR M. 1998A). 
 

uszközlekedés is akadozott, főként télen, így voltak olyan időszakok, amikor Annavölgy és 
Dorog között az egyetlen közlekedési eszköz a föld alatt a bányavasút volt. De nem ekkor 
kezdődött meg a személyforgalom, hanem még az 1920-as években a Csolnok és Dorog 
közötti szakaszon, ugyanis Csolnok hegyek közé zártsága miatt ez volt a legkönnyebb 
közlekedési mód (FEKETE T. 1977). 

Nem csak a bányavasút élte e
szén és homokbányászat szorosan összekapcsolódott. Ennek köszönhetően az 1960-as 

években a 30-at is elérhette a Palatinus-tótól induló szerelvények száma. Kezdetben a Dorog 
és Csolnok közötti közúton jelzőőrök teljesítettek szolgálatot, de a vonatok számának 
növekedése fénysorompóval védett útátjáró kiépítését tette szükségessé. Fénysorompó nem 
csak itt, hanem Annavölgyön is működött (2. kép), ahol a Dorog felől alagúton érkező 
személy- és szénszállító vonatok keresztezték a Tokodra v

 
 

2. kép. Annavölgyi útátjáró az 1970-es években (Forrás: annavolgy.hu) 
 

A keskenynyomközű vasút fénykora azonban nem tartott sokáig, hiszem már 1969-ben 
bezárták a tokodaltárói alagutat, miután megszüntették a bányászatot a XV-ös és a XVII-es 
aknában. Nem sokkal később, 1971-ben a Csolnok melletti XII-es aknát is bezárták, és ezután 
a hálózatot jelentősen visszafejlesztették. Gyakorlatilag csak a Dorog és Annavölgy közötti 
alagút maradt meg, valamint az Annavölgyön létrehozott rendező-pályaudvar. A 
személyszállítás azonban 1977-ben még mindig működött az alagúton keresztül (FEKETE T. 
1977). 

Ettől kezdődően a bányászattal együtt folyamatosan pecsételődött meg a bányavasút és a 
homokvasút sorsa is, és 1987-ben újabb aknák bezárásával gyakorlatilag leállt a kisvasúti 
forgalom. Az egykori alagút dorogi végén néhány évig gombát termesztettek, amelyhez 
igénybe vették a bányavasút megmaradt infrastruktúráját, azonban az 1990-es évek közepére 
teljesen felszámolták az egykor több tíz kilométert kitevő hálózatot6. 

 
 
 
 
 

                                                 
6 A Dorogi homokvasút bontási engedélye, kézirat, 1988, MÁV Irattár, Budapest 
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4. Mai arculat 
 

A két vasúthálózatra napjainkban még mindig sok minden emlékeztetheti a Dorog 
környékén járókat. Az annavölgyi egykori átrakó-pályaudvaron még napjainkban is 
megtalálhatóak a vasutat kiszolgáló épületek, valamint a felsővezeték tartó oszlopok egy része 
is a helyén van még. De az alagút bejáratokat is meg lehet találni a legtöbb esetben. A 
nyomvonalakat, mivel nem túl régen szűnt meg a vasúti forgalom, még nem vették mindenhol 
igé

 

nybe utak vagy kerékpárutak létesítésére, azokat csupán a természet kezdte el 
visszafoglalni. 

A felszíni nyomvonalak nagy része akár be is járható, sok helyen a műtárgyak és a 
felsővezeték tartó oszlopok is érintetlenül megvannak még. Az egykori vasúti közlekedésre 
emlékeztető járművek azonban már csak a csolnoki bányamúzeumban találhatóak meg (3. 
kép). Itt azonban nem csak a járműveket, hanem a környékbeli bányászat történetét is 
megismerhetjük. 

 
 

3. kép. Csillék a csolnoki bányamúzeum udvarán 
 

5. Összegzés 

A XX. század elejétől, amikor megjelentek az első gépek, és lassan elkezdődött a 
villamosítás is, egyre nagyobb kapacitással tudtak működni a bányák, hiszen a szerelvények 
nagyobb mennyiségű szenet tudtak a felszínre hozni, mint korábban kézi erővel vagy az 1880-
as évek l a lóvontatással. 

A termelés növelése egyúttal magával hozta az egyre gyakoribb omlásokat, amelyek 
kiküszöbölésére Dorog mellett homokbányát nyitottak, a kitermelt anyag szállítására pedig 
egy felszíni, úgynevezett „homokvasutat” építettek. A homokbányába juttatásával 

A legjelentősebb és talán leglátványosabb fennmaradt emlék, amely szorosan a 
bányászathoz köthető, a dorogi Palatinus-tó. Ez a vízfelület kedvelt fürdőhelye a környéken 
lakóknak, és egyben a térség legnagyobb bányatava is. A tóparton pedig jelenleg legtöbbször 
mindenféle funkció nélkül állnak az egykori vasútüzemi épületek. 

 
 

 
Látható, hogy egészen a kezdetektől együtt van jelen a „vasút” és a bányászat a vizsgált 

térségben. Sajnos a XIX. századból kevés forrás áll rendelkezésünkre, de abban az 
évszázadban is, csakúgy, ahogy a későbbiekben, a fejlődés fej-fej mellett haladhatott, 
szorosan függésben és nagy hatással egymásra. 

tő
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biztonságosabb lett a termelés, ezáltal f t azt, így viszont folyamatosan nőtt az 
igény a homokra. 

atos visszaesés következett be, először a bányászatban, majd 
az 
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okozni is lehetet

A két világháború között villamosították mind a két rendszert, és a homokvasút 
villamosításával egy időben át is építették azt 580 milliméteres nyomtávról 760 
milliméteresre. Ezáltal egy újabb jó példáját láthatjuk a bányászat és a közlekedés egymásra 
hatásának. 

A második világháború után már „csak” hálózatbővítésekről beszélhetünk, illetve a 
személyszállítás megjelenéséről, amely a bányavasút szerepét és jelentőségét növelte. Az 
1970-es évektől azonban folyam

igények csökkenésével a vasúti közlekedésben és szállításban is, míg végül 1987-re teljes 
egészében megszűnt mind a bányászat, mind pedig a keskenynyomközű vasúti közlekedés a 
dorogi szénmedencében. 
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Jéger Gábor1–Spéder Ferenc2 
 

k. There were considerable surface motions along the coastline of 
Hernád conversely can be experienced, the effects of which can be felt until today. We drew that 
conclusion so, that Hernád highcoast done being infrastructure and that one settled villages were 
exposed to danger, that there is all danger on area until nowadays too. 

 

 
 befolyással a 

határai. 
Ezt a változást illetve a természeti viszonyoknak a gazdasági, társadalmi folyamatokra 

gyakorolt hatását szeretnénk feltárni a területen. 
 
 

2. Módszerek 
 

Harangod-vidéket magát viszonylag kevesen ismerik, sokan foglalkoznak a Hernáddal és 
annak közvetlen környezetével, azonban a kistáj belső részei kevéssé ismertek. Elsősorban 
olyan anyagokat szerettünk volna feldolgozni, amelyek új információkat hozhatnak. Ezért 
esett a témaválasztásunk is a természetföldrajzi és elsősorban a közlekedési viszonyok 
kapcsolatára. 

Az infrastruktúra változásának feltárására a minél hitelesebb adatok érdekében korabeli, 
irattári dokumentumokat dolgoztunk fel, és a helybéliek visszaemlékezései, elbeszélései 
alapján próbáltunk meg képet formálni arról, hogy hogyan is nézhetett ki az általunk vizsgált 
terület infrastruktúrája a század elején. 

Ahhoz, hogy hiteles képet alkothassunk a természeti és társadalmi folyamatokról, 
természetesen szakkönyveket is igénybe vettünk, így kaphattunk teljes képet Harangod-vidék 
természet- és társadalomföldrajzáról, valamint közlekedésének változásáról. 

A könyveket és irattári dokumentumokat különböző térképekkel igyekeztünk kiegészíteni, 
amelyek elsősorban az egykori infrastruktúra feltérképezésében jelentettek nagy segítséget. 

 
                                                

Harangod-vidék közlekedésföldrajzi változásai a XX. század folyamán 
 
 

Abstract 
 

The aim of our research, that we examine the kind of effect the nature geography relations with the 
socio-economic relations. On Harangod country we were looking for the changes and the contexts 
firstly between primarily the change of the nature and the environment built up and turning up. 

We experienced that the infrastructure changed slightly due to the surface motions only on the 
inner areas in the course of our wor

a sign in the 
 
 

1. Bevezetés 

Harangod-vidék egy enyhén tagolt felszínű síkság a Nagy-Alföld északi részén. Területén 
mindig a mezőgazdasági tevékenység volt a meghatározó. Az elmúlt néhány évszázadban 
jelentősen átalakult a termelt növények egymáshoz viszonyított aránya, amely az
infrastruktúrában is éreztette hatását. De nem csak a mezőgazdaság volt
közlekedésre, hanem a természet is. 

Elsősorban a napjainkban is aktív felszínmozgásokat generáló Hernád mente az a terület, 
ahol folyamatosan változnak a településhatárok, az utak elhelyezkedése és a művelt területek 

 
1 Jéger Gábor Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz Tanszék, Miskolc E-mail: ecojeger@uni-miskolc.hu 
2 Spéder Ferenc Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc E-mail: ecosferi@uni-miskolc.hu 
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3. A vizsgált terület elhatárolása 
 

Harangod-vidék az Észak-alföldi-hordaléklejt  
eletről a Gilip és a Takta, délről pedig a Sajó határolja (1. térkép). Északi határa bizonytalan. 
íg a Bekecs és Legyesbénye határában e zerencsi-dombsághoz tartozó vulkanikus 

ombok földtani és domborzati szempontból is jó  fedett hordalékkúp-
sík

A. Természetföldrajzi határok 
ő legkeletibb tagja. Nyugatról a Hernád,

k
M melkedő, S

l elkülönülnek a lösszeld
ságtól, addig Megyaszó északi határától kezdve folyamatos az átmenet Szerencsköz nevű 

kistájunk felé. 
 

 
 

1. térkép. Harangod vizei, települései és főbb közlekedési útvonalai 
 

B. Társadalomföldrajzi elhatárolás 
A természetföldrajzilag Harangod-vidék néven ismert terület társadalmi, gazdasági 

szempontok alapján is jól elkülöníthető az őt körülvevő térségtől. 
A mezőgazdasági művelés az, amely alapvetően más itt, mint a Hernád túloldalán vagy a 

kistájtól keletre. Harangod-vidéken elsősorban az intenzív mezőgazdasági tevékenység, az 
aktív tájhasználat figyelhető meg, ha az ember a terepen mozog. A Hernád jobb partján sokkal 
kevésbé jelentős a művelt földek aránya, míg a kistáj déli részén, a Sajóba torkollás előtt 
egyre másra jelennek meg a kavicsbányák is, amelyek lehetetlenné teszik a mezőgazdasági 
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tevékenységet. Harangod-vid s, itt állattenyésztésből és 
növénytermesztésből él a lakosság jelentős része. 

–Szerencs–Tarcal vonaltól még napjainkban is élénk a 
sző

hálózat mára teljesen hiányzik, az úthálózat pedig csupán a helyi igényeket 
tudja k kor jelentős észak felé haladó utak napjainkban már mind a Hernád 
jobb partján haladnak. 

 
 

4. Harangod-vidék természetföldrajzi viszonyainak a település- és a közúthálózatra 
gyakorolt hatása 

 
A. A Hernád mentén 
Harangod-vidék településeinek elhelyezkedését döntően a vízrajz, a terület mezőgazdasági 

jellege és a hegységperemi helyzet határozza meg. 
A mezőgazdaságilag hasznosítható területhez igazodtak a vidék települései. Ennek 

köszönhető, hogy a terület központi részén csak kisebb tanyák találhatóak, a jelentős falvak, 
városok mind a határvidéken, a vízfolyások mentén fekszenek. 

Ezek közül külön említést érdemel a Hernád. Közlekedésre a folyó nem alkalmas. Az őt 
kísérő településekre azonban annál nagyobb a hatása. Főként a bal partja mentén fekvő 
falvakra. Itt kíséri végig a Hernádot magaspartjának leghosszabb egybefüggő szakasza, mely 
Gibárttól Gesztelyig közel 30 km-en keresztül figyelhető meg. 

A Hernád egy eróziós-tektonikus völgyben folyik, jelenlegi medre a völgy keleti peremét 
foglalja el. Jelenlegi kanyargó jellege a holocén kezdetétől uralja. Kanyargásával, illetve 
kanyarulat-vándorlásával folyamatosan alámossa a pannon rétegekből és rátelepült löszből 
álló magaspartot, partomlásokat okozva. Emellett a pannon agyagos vízzáró rétegeken nagy 
csapadék hatására kialakulhatnak csúszópályák, megindítva ezzel a csuszamlásokat. 

A csuszamlások következményeként az elmúlt évszázadok során több település, 
településrész is helyváltoztatásra kényszerült. 

Harangod-vidék északi határától indulva elsőként Megyaszó nyugati határának szőlődűlőit 
kell megemlítenünk, melyek az 1845-ös és 1854-es években szőlőstül a Hernádba csúsztak 
(MIZSER L. 2005). Napjainkra már alig maradt belőlük, ez a változás jól látszik a területről 
elérhető műholdképeken is. 

Alsódobsza (Dobsza) a magaspart aljára, illetve lejtőjére települt a XIV. században, akkor 
azonban a Hernád jelenlegi medrétől még nyugatabbra folyt. 1740-ben egy nagy csapadékú 
időszakban a fo kényszerült. A 
folyó m derváltozásának következtében a telepü
(K

éken azonban ilyenről szó sinc

Kelet felé pedig az Abaújszántó
lőművelés, ami Harangod-vidéken nem figyelhető meg, az 1850-es évekig azonban 

jelentős volt, napjainkban viszont már csak töredékét figyelhetjük meg, hiszen Megyaszó 
határában és a Hernád magaspartján már csak néhány sornyi szőlő van. 

A vizsgált terület déli részén húzódik a Miskolc–Szerencs vasúti fővonal, valamint nem 
sokkal tőle északra fut a 37-es számú másodrendű főútvonal (1. térkép). A terület belső 
részein a vasút

ielégíteni. Az egy

lyó áradáskor medret váltott, emiatt a település költözésre 
lés folyamatosan vándorolt, egészen 1817-ig e

ISÉRY L. 1959). 
Alsódobszától délre fekszik a Sóstófalva, az egykori Hoporty nevű falu utód települése. 

1814, 1844 és 1871 években történtek jelentősebb csuszamlások itt. Ezek mindegyike 
befolyással volt a településre. Az első két felszínmozgás csak a falu egyes részeinek, utcáinak 
elköltözését tette szükségessé, azonban az 1871-es esemény már az egész települést 
költözésre bírta (MIZSER L. 2005). 

A Hernád folyása mentén a következő település Sóstófalvától délre Csanálos. Az eredeti 
település nagy részét egy áradás mosta el, így 1861 után létrehozták a sakktábla alaprajzú 
Újcsanálost. Csanálos felét vitte el a Hernád, a megmaradt része a mai Ócsanálos (2. térkép). 
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álos elhelyezkedése e2. térkép. Csanálos, Ó- és Újcsan gymáshoz és a Hernádhoz képest 
 

ínmozgások mind a Hernádhoz, illetve a Hernád magaspartjához 
kö

Az eddig említett felsz
thetőek. Ezen esetek szinte mindegyikében három fázisban történt a települések 

elköltözése. Az első fázisban a völgyben lévő települést a folyó szokásosnál nagyobb árvize 
elmossa, ezért a település a domboldalra költözik. A második fázisban a domboldalról a 
dombtetőre, majd a csuszamlások miatt gyakran harmadik lépésként a magasparton túlra 
települnek a falvak. Jó példa erre Újcsanálos esete (2. térkép). 

B. Harangod belső területein 
A legjelentősebb felszínmozgások a kistáj nyugati, Hernáddal határos részein 

érzékelhetőek, de kisebb csuszamlások, súvadások, talajfolyások, eróziós völgyek Harangod-
vidék belső területein is előfordulnak. Ez elsősorban a korábban leírt, jelentős mennyiségű 
lösznek és pannon rétegeknek köszönhető. Nagyságrendileg nincs szó akkora mozgásról, mint 
a korábbiakban írtuk. Egész települések vagy település részek nem voltak veszélyben, 
azonban az infrastruktúrában következtek be változások. Elsősorban a Megyaszó és 
Taktaharkány közötti egykori vasútvonallal kapcsolatban vannak irattári adataink. Ezt a 
vasútvonalat az 1950-es években felülvizsgálták, és tekintettel arra, hogy a térségben termelt 
cukorrépa egyik legfontosabb begyűjtője volt, valamint Megyaszó település legfőbb 
személyszállítója, a felújítása nem volt kérdéses. Probléma volt azonban, hogy az eredeti 
nyomvonal dombos vidéken futott, ahol a felszínmozgások jelentősek voltak, ezért ott nem 
javasolták a felújítást3 (CSÁKI J. 1965). 

Egy kevésbé mozgásveszélyes és könnyebb nyomvonalat javasoltak, mégpedig a 
Harangod-patak mentén. Sajnos azonban az új nyomvonal soha nem készült el, ugyanis mire 
a megvalósításig eljutottak volna, új irányba terelődött a térség közlekedése (MEZEI I. 2001, 
CZÉRE B. 1994). A közúthálózat fejlesztése került előtérbe, amelyet frissen tervezett 
nyomvonalakon vezettek, így a felújítandó vasúti pályát már nem helyezték át, hiszen az 
akkor modernebbnek tartott buszközlekedést és közúti szállítást favorizálta az 1960-as évek 
közlekedési kormányzata (CZÉRE B. 1994). 

Így a térség belső közlekedésében addig jelentős szerepet betöltő és a terület legnagyobb 
települését Megyaszót ellátó keskenynyomközű vasút megszűnt. Nem csak a falut, hanem 
azokat a tanyákat, majorokat is érzékenyen érintette a vonal megszűnése, amelyeket 
felfűzött4. Mint kiderül a korabeli iratokból, a vasút megmaradt volna, ha a nyomvonala 
mentén nem lett volna felszínmozgás. Azonban, mint az látszik a térségben jelentős recens 
folyamatok játszódnak le, ezért a társadalmi-gazdasági viszonyok is folyamatosan változnak. 

                                                 
3 Szerencs környéki kisvasutak felújítási tanulmánya, kézirat, MÁV Irattár, 1956., Budapest 
4 A Sátoraljaújhelyi PFT. Főnökség vonalhálózatának térképe, kézirat, MÁV Irattár, 1936., Budapest 
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Napjainkban a Harangod-vidék legfontosabb közlekedési útvonala a 37-es számú főút 
északi leágazása, a 3702-es számú főútvonal. Gesztelytől Megyaszón keresztül Szerencsig 
húzódik, mintegy körbefutva a kistájat5. 

A csuszamlások miatt közvetlen veszélyben van a közút is, főként Sóstófalva és 
Alsódobsza határában. A közút sem egy évszázadok során kialakult nyomvonalon halad, 
hanem folyamatosan változik. Jól látható ez az 1. térképen, ahol a Hernádhoz közel található 
utat a folyó tevékenysége miatt keletebbre költöztették, így téve biztonságosabbá a 
közlekedést. 

A legnagyobb veszély napjainkban Gesztely északi határában van, ahol jelenleg is található 
egy 100 méteres szakadásfal a legszélső utca kertjeinek végében. A fal további mozgása akár 
életet is követelhet, ha nem veszik észre a csuszamlás előjeleit. Ócsanálos magasparti részén 
pedig kisebb lejtőmozgások jelzik a veszély közeledtét (SZABÓ J. 1997). 

 

he

adban, MÁV Vezérigazgatóság, Budapest, 420 p. 
MI

                                                

5. Összegzés 
 

A vizsgálat elkezdésénél célul tűztük ki, hogy a természeti folyamatok hatását vizsgáljuk 
meg a közlekedésre. Ahogy azonban előrehaladtunk, láttuk, hogy a térségben a Hernádnak és 
a folyó által kiváltott mozgásoknak volt a legnagyobb a jelentősége. A belső területeken a 
kisebb felszínmozgások, suvadások, okoztak gondot. Ennek is köszönhető, hogy megszűnt a 
vasúti közlekedés Megyaszó és Taktaharkány között, azonban nem ez a legfontosabb 
változás, amelyre ez a cikk is felhívja a figyelmet. 

ása, csuszamlásai miatt, egész települések kényszerültek új A Hernád magaspartjának mozg
lyre költözni. Olyan is előfordul, hogy az egykori településnek ma már csak az emléke 

maradt meg. Ilyen falu az egykori Hoporty. Az általunk leírt mozgások és hatásai azonban 
nem csak a múlté, hanem mint ahogy az látható volt, jelenkori problémák is, hiszen vannak 
olyan területei Harangodnak, mint Gesztely vagy Ócsanálos térsége, ahol bármikor súlyos 
következményei lehetnek a felszínmozgásoknak. 

Munkánk folytatásaképpen szeretnénk egy olyan felmérést végezni, ahol osztályozzuk a 
veszélyes területeket a szerint, hogy a lakott területekre, illetve a meglévő infrastruktúrára 
milyen potenciális veszélyt jelent az adott felszínmozgás. Természetesen nem csak a már 
jelenleg is meglévő csuszamlásokat, suvadásokat vizsgálnánk, hanem azon területeket is 
szeretnénk feltérképezni, amelyek ennek veszélyét magukban hordozzák. 
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